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RESUMO 

Higa, K.K., 2019, Geoconservação no estado de São Paulo: panorama geral e 

diagnóstico de uso e proteção dos geossítios do inventário do patrimônio geológico 

[Dissertação de Mestrado], São Paulo, Instituto de Geociências, Universidade de 

São Paulo, 163p.  

A múltipla importância da geodiversidade, somada às ameaças naturais e 

antrópicas, torna necessário o estabelecimento de estratégias de geoconservação. 

Como não é possível proteger todos os elementos da geodiversidade, são 

realizados levantamentos sistemáticos das ocorrências geológicas de maior 

relevância dentro de uma determinada área. Assim, entre os anos de 2013 e 2016, 

foi realizada a primeira fase do projeto do inventário do patrimônio geológico do 

estado de São Paulo, que resultou na seleção dos locais que contêm os melhores 

registros dos eventos associados à evolução geológica do estado. Já Na segunda 

fase do projeto (presente trabalho) foi conduzida a análise do panorama atual dos 

geossítios, o diagnóstico de uso e proteção desses locais e a proposição de 

estratégias de gestão. Além disso, de acordo com o caráter dinâmico dos 

inventários, também foi feita a atualização dos geossítios que o compõem. Para isso 

foram realizadas pesquisas bibliográficas, entrevistas com especialistas em 

geoconservação e gestores de parques, além de avaliações quantitativas com o uso 

do aplicativo Geossit do Serviço Geológico do Brasil (CPRM). O produto deste 

trabalho, resultado da colaboração com representantes de órgãos públicos e 

pesquisadores da área das geociências, apresenta uma base de dados poderosa 

que serve de guia para futuras atividades de manejo, de definição e de implantação 

de políticas públicas. 

 

Palavras-chave: Geodiversidade, Geoconservação, Patrimônio Geológico, São 

Paulo 
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ABSTRACT 

Higa, K.K., 2019, Geoconservation in the state of São Paulo: overview and diagnosis 

of the use and protection of geosites from the inventory of the geological heritage 

[Master’s Thesis], São Paulo, Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, 

163p.  

The application of geoconservation strategies is necessary due to the importance of 

geodiversity and the increase of natural and anthropic threats. As it is not possible to 

protect all elements of geodiversity, systematic researches are conducted to identify 

the most relevant geological occurrences within a given area. Thus, between 2013 

and 2016, the first phase of the project of the inventory of the geological heritage of 

the state of São Paulo was carried out, resulting in the selection of geosites 

representative of the events associated with their geological evolution. The second 

phase of the project (this work) aimed to analyse the current panorama of the 

geosites, resulting in a diagnosis of use and protection of these sites, as well as 

proposals of management strategies. As the inventory has a dynamic character, this 

work also carried out the updating of the geosites included in the inventory. In the last 

step, bibliographic review, interviews with geoconservation researchers and 

protected areas managers were carried out, as well as quantitative evaluation using 

the Geossit application of the Geological Survey of Brazil. The result is a robust 

database performed in collaboration with representatives of public agencies and 

researchers in the field of Geosciences and that can be used as a guide for future 

management activities and in the definition and implementation of public policies. 

 

Palavras-chave: Geodiversity, Geoconservation, Geological Heritage, São Paulo  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A geodiversidade, que significa a variedade natural (diversidade) de feições 

geológicas (rochas, minerais e fósseis), geomorfológicas (formas de relevo, 

topografia e processos físicos), hidrológicas e de solos, incluindo as suas 

associações, sistemas, estruturas e contribuições para a paisagem (Gray, 2013), 

ainda não tem conquistado a mesma popularidade na sociedade que a 

biodiversidade, apesar de ambas sofrerem ameaças, principalmente, pela atividade 

humana. 

O desenvolvimento de obras e estruturas, atividades recreativas, turismo, 

florestamento, desmatamento, agricultura, exploração dos recursos geológicos e 

coleta de amostras de rocha para fins não científicos são alguns dos exemplos de 

ameaças à diversidade geológica (Brilha, 2005). Este problema se deve ao 

desconhecimento, por parte da população e dos órgãos governamentais, da 

importância da geodiversidade na construção da paisagem e na distribuição da vida 

no planeta. 

Assim, a geoconservação surge como um campo emergente das geociências 

que tem como objetivo a conservação de locais cuja geodiversidade tem valor 

relevante, mantendo a evolução natural dos aspectos e processos que os formam 

(Sharples, 2002). A geoconservação pode ser classificada de acordo com os seus 

diferentes propósitos: Geoconservação Básica, referente ao inventário e avaliação; 

Geoconservação Aplicada, referente à conservação; e Aplicações Técnicas da 

Geoconservação, referente à valorização da geodiversidade (Henriques et al., 2011). 

Gray (2004) confere à geodiversidade diferentes valores que justificam a sua 

conservação: intrínseco, cultural, estético, econômico, científico, educativo, turístico 

e funcional. Os valores da geodiversidade, segundo Gray (2013), também estão 

associados àqueles definidos pela Avaliação Ecossistêmica do Milênio (AEM) 

(2005), programa de pesquisas sobre mudanças ambientais e suas tendências para 

as próximas décadas, que demonstrou a importância do ecossistema no bem-estar 

humano e descobriu que muitos dos serviços que os ecossistemas nos oferecem, 

estão sendo perdidos ou degradados. Com base na avaliação crítica dos parâmetros 

da AEM em relação ao papel da geodiversidade, Gray (2013) e Gray et al. (2013) 

definem a função de conhecimento. Mais recentemente, Brilha et al. (2018) e Pereira 

et al (2019), classificam os serviços dos ecossistemas em quatro categorias: 
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regulação, suporte, provisão e culturais, voltando à abordagem inicial. Entende-se, 

ainda, que em relação às politicas públicas, de decisões em relação ao ordenamento 

territorial, é necessário adotar a visão mais abrangente possível, integrando o meio 

físico (geodiversidade), biodiversidade, questões sociais, culturais e econômicas. 

Assim, a geodiversidade é um instrumento indispensável para a definição e 

implantação de políticas públicas para os governos federal, estaduais e municipais 

(Silva et al., 2008). Na Figura 1, são mostrados exemplos dos diversos âmbitos 

relacionados ao bem estar humano que a geodiversidade possui influência.  

  

 

Figura 1: Influência da geodiversidade em diversos âmbitos do bem estar humano. Fonte: Silva et al., 
2008. 

 

Assim, a múltipla importância da geodiversidade, somada às ameaças 

antrópicas, torna urgente o estabelecimento de estratégias que permitam a 

conservação e o uso sustentável desta porção abiótica da natureza. 

Em geral, as políticas de proteção da natureza e, particularmente, da 

geodiversidade, não fazem parte da agenda prioritária das políticas públicas e 

contam com recursos escassos, fato que traz à tona questões inerentes à seleção 

adequada dos locais relevantes a serem protegidos e conservados. Esta seleção 
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pode ser feita com base em vários critérios, que vão depender do uso a ser dado a 

estes locais, quer do ponto de vista científico, educativo e/ou turístico. A seleção 

deve, portanto, ser realizada de forma criteriosa e sistemática de modo a garantir 

que os locais mais relevantes sejam identificados, constituindo-se na fase inicial e 

primordial de uma série de etapas que, em conjunto, estabelecem estratégias que 

visam a conservação e o uso destes recursos geológicos. 

O levantamento sistemático das ocorrências geológicas de maior relevância 

dentro de uma determinada área é feito por meio do inventário (Lima et al. 2010). O 

inventário deve ter um objetivo claro para garantir que a seleção dos geossítios 

ocorra de acordo com os mesmos critérios. Para tanto, quatro questões devem ser 

consideradas: o tópico (patrimônio geológico como um todo, patrimônio 

geomorfológico, patrimônio paleontológico, contexto geológico entre outros), o valor 

(científico, pedagógico, turístico, cultural entre outros), a escala (parque nacional, 

município, estado, país, continente entre outros) e o uso (suporte para uma 

estratégia nacional de geoconservação, desenvolver projetos de geoturismo, 

promover a geodiversidade local entre outros) (Lima et al., 2010).  

 Para efeitos de praticidade, neste trabalho utiliza-se a abordagem de Brilha 

(2016), que denomina geossítios aos locais in situ que apresentam destaque 

científico e de sítios da geodiversidade àqueles cujo destaque é educativo e/ou 

turístico. Quando estes se apresentam ex situ, são denominados, respectivamente, 

elementos do patrimônio geológico e elementos da geodiversidade (Figura 2). Além 

da seleção de geossítios, os inventários consistem também na caracterização 

completa dos locais selecionados, com descrição geológica, tipologia, regime de 

propriedade e proteção, além de indicações de uso. 
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Figura 2: Esquema conceitual da geodiversidade, patrimônio geológico e geoconservação. 

Fonte: Brilha, 2016. 

Como não é possível conservar todos os elementos da geodiversidade, é 

necessário estabelecer critérios para selecionar aqueles locais que serão prioritários 

nas medidas de proteção e uso. A primeira etapa de um inventário é semelhante 

tanto para pequenas ou grandes áreas, e consiste na revisão da literatura científica 

de dados geológicos e consulta com especialistas da área em estudo. Para grandes 

áreas, a revisão do conhecimento científico ajuda a estabelecer os contextos 

geológicos, que são os principais temas relacionados aos processos que ajudam a 

compreender a história geológica de um mesmo território (Brilha, 2016).  

Para áreas grandes, utilizar uma metodologia para confeccionar a lista 

seriada é fundamental (Brilha, 2016), e isto é feito através da avaliação quantitativa 

dos valores científico, risco de degradação, potencial uso educativo e potencial uso 

turístico dos geossítios. Essa avaliação leva em conta as características intrínsecas 

(tipo de rocha, dimensão do afloramento/feição geológica e integridade etc) e 

extrínsecas (densidade populacional, logística, regime de propriedade e proteção 

etc) aos geossítios definidos nos inventários. O principal objetivo da quantificação é, 

através de metodologia apropriada, diminuir a subjetividade associada aos 

processos de avaliação e possibilitar a elaboração de lista seriada para medidas de 

proteção e uso (Brilha, 2016).  

No Quadro 1.1, são ilustradas as etapas do inventário para áreas de 

tamanhos diferentes. 
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Quadro 1.1: Tarefas sequenciais de um inventário em áreas pequenas e grandes. Fonte: 

Brilha, 2016. 

Além do inventário e das quantificações, para resguardar a proteção dos 

locais de importância geológica, é necessário também ter mecanismos legais que 

garantam a sua proteção. Porém, não há na legislação brasileira leis específicas 

para a proteção direta da geodiversidade e do patrimônio geológico (Ferreira, 2016), 

salvo aquelas voltadas para elementos específicos da geodiversidade, como fósseis 

(Decreto-Lei nº 4.146 de 04 de Março de 1942) e cavidades naturais subterrâneas 

(Decreto nº 6.640 de 07 de Novembro de 2008). É necessário então buscar 

mecanismos legais que protejam os elementos da geodiversidade de maneira 

indireta, como aqueles demonstrados no Decreto-lei nº 25/1937, que organiza a 

proteção do patrimônio histórico e artístico nacional e seu tombamento, e a Lei nº 

Inventário de áreas pequenas Inventário de áreas grandes

- 

i) Definição dos contextos geológicos 

e respectivos coordenadores 

científicos; ii) Caracterização 

científica de cada contexto geológico; 

iii) Identificação dos geossítios 

representativos de cada contexto 

geológico.

Lista dos potenciais geossítios
Lista dos potenciais geossítios por 

contexto geológico

Lista final dos geossítios com 

caracterização completa

Lista final de geossítios por contexto 

geológico com caracterização 

completa

Lista final de geossítios ordenados 

por valor científico e risco de 

degradação

Lista final de geossítios por contexto 

geológico, ordenados por valor 

científico e risco de degradação

Eventual quantificação do potencial uso educativo e turístico 

Quantificação do valor científico

Quantificação do risco de degradação

Trabalhos de campo para identificação dos novos geossítios e para a 

avaliação qualitativa de cada geossítio na lista de potenciais geossítios, 

baseada nos quatro critérios a seguir: i) Representatividade; ii) Raridade; iii) 

Conhecimento Científico. 

GEOSSÍTIOS

Revisão da literatura geológica

Consulta a especialistas que trabalharam na área



6 
 

9.985/2000 - SNUC, que firma critérios e normas para a criação, implantação e 

gestão das unidades de conservação. 

No Brasil e especificamente no estado de São Paulo, muitas ações de 

geoconservação estão sendo realizadas por instituições públicas como prefeituras, 

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), Instituto Geológico (IG) e 

universidades, além das atividades realizadas em unidades de conservação onde os 

elementos geológicos são atrativos principais. Trabalhos de quantificação e 

valorização do patrimônio geológico a partir de inventários de parte do território do 

estado de São Paulo foram realizados por Kolya (2019), em geossítios em torno da 

Bacia Hidrográfica do Rio Corumbataí e no litoral do estado de São Paulo por Garcia 

et al., (2019), Somekawa (2019), Queiróz (2018), Romão (2018), Arruda (2017), 

Mucivuna (2016), Prochoroff (2014), Reverte (2014) e Santos (2012).  

Assim, é de grande importância avaliar o patrimônio geológico, conhecer o 

que está sendo feito e quais são as perspectivas futuras, juntamente com a 

avaliação cuidadosa, criteriosa e sistemática do elementos de importância geológica 

e dos mecanismos de proteção existentes. Isto permite indicar caminhos, lacunas e 

melhorias nas estratégias de geoconservação, contribuindo para as ações futuras 

voltadas à proteção da geodiversidade e do patrimônio geológico. 

 

1.1. Justificativa 

Durante os últimos 70 anos, muitos afloramentos representativos da evolução 

geológica do estado de São Paulo foram utilizados para atividades de campo, 

pesquisa e coletas de amostras. Porém, o intenso urbanismo e intemperismo têm 

dificultado e muitas vezes tornado quase impossível o uso desses locais. Como 

exemplo, temos os afloramentos da Bacia de São Paulo. Muitos dos registros das 

sequências sedimentares da bacia foram destruídos por conta das obras 

subterrâneas do metrô, restando poucos afloramentos localizados geralmente em 

cortes de rua ou estrada, mas que estão sujeitas ao intenso urbanismo e 

intemperismo (Garcia et al., 2018). Portanto, o estabelecimento de medidas de 

geoconservação no estado tem se tornado uma tarefa essencial e urgente, para que 

seja preservado o registro da evolução geológica do território do estado. 

Entre os anos de 2013 e 2016, foi realizada a primeira fase do projeto do 

inventário do patrimônio geológico do estado de São Paulo (Garcia et al., 2018), o 

primeiro na América Latina a utilizar um método sistemático na seleção de 
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geossítios e resultou na seleção dos locais que contêm os melhores registros dos 

eventos associados à evolução geológica do estado, representativos de 11 

categorias geológicas: Terrenos Pré-Cambrianos; Rochas Graníticas; Mineralizações 

Metálicas Pré-Cambrianas; Bacia do Paraná; Magmatismo Mesozoico; Bacia Bauru; 

Rifte Continental do Sudeste; Evolução Continental e Costeira Neógena e 

Quaternária; Unidades Geomorfológicas e Formas de Relevo; Sistemas Cársticos e 

Cavernas (Figura 3). Os geossítios identificados foram caracterizados e 

quantificados quanto ao valor científico e ao risco de degradação (Garcia et al., 

2018). 

 

 

Figura 3: Mapa das unidades tectono-estratigráficas do estado de São Paulo, mostrando a 

localização dos geossítios de acordo com o contexto geológico (unidades tectono-estratigráficas de 

Perrotta et al., 2005). Fonte: Garcia et al. (2018). 

 

Os geossítios do inventário estão sendo cadastrados no Geossit, plataforma 

elaborada pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM), que visa o cadastro e avaliação 

de geossítios e sítios da geodiversidade. Com este sistema, tem-se o objetivo de ter 
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todos os geossítios do patrimônio geológico nacional cadastrados, sendo assim uma 

iniciativa pioneira no Brasil. 

O cadastro nacional dos geossítios torna-se especificamente importante 

porque, recentemente, foi aprovado o projeto de Inventário do Patrimônio Geológico 

da América do Sul, do qual a CPRM é responsável pela parte brasileira. Muitos dos 

geossítios inventariados no estado têm potencial para compor o inventário nacional 

e por isso é fundamental a elaboração de um cadastro único. Além disso, está sendo 

desenvolvido pelo Núcleo de Apoio à Pesquisa em Patrimônio Geológico e 

Geoturismo (GeoHereditas), da Universidade de São Paulo, um mapa interativo, 

com todos os geossítios do inventário do patrimônio geológico do estado de São 

Paulo georreferenciados, sendo possível levantar uma série de informações sobre 

cada um dos destes (localização, fotografias dos locais, categoria geológica, 

descrição geológica, unidade de conservação que estão inseridos, entre outros). 

Será possível, também, sugerir novos locais relevantes dentro de cada categoria 

geológica. 

Por tratar-se de um inventário em nível de estado, a avaliação dos geossítios, 

pode fornecer um panorama da situação da geoconservação do patrimônio 

geológico no âmbito estadual. Assim, iniciou-se a segunda fase do projeto (2017-

presente), da qual esta pesquisa faz parte, com o propósito de responder algumas 

questões: 

i. Qual é a situação legal, em termos de proteção, dos geossítios 

inventariados? 

ii. Quais são os potenciais de uso turístico e educativo dos geossítios 

inventariados? 

iii. Como os valores obtidos na avaliação quantitativa podem auxiliar, de 

modo prático, no diagnóstico de uso e proteção destes locais? 

Com o grande número de geossítios levantados, com suas diferentes 

características e contextos que estão inseridos, é possível realizar um diagnóstico 

da situação atual dos geossítios em termos de riscos, proteção e das 

potencialidades de uso, fundamentais para subsidiar futuras atividades de manejo 

sustentável, contribuindo portanto para o progresso da geoconservação no Brasil. 

Além disso, esta pesquisa é parte de um projeto maior, intitulado “Valuing and 

Protecting Geoheritage: Comparing the Experiences of South Africa and Brazil”, 

Processo FAPESP 2017/17750-5, que busca comparar iniciativas em 
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geoconservação no Brasil e na África do Sul e, neste contexto, foram selecionados 

geossítios específicos para avaliação da gestão. 

 

1.2. Objetivos 

Esta pesquisa visou elaborar uma análise do panorama atual dos geossítios 

inventariados no estado de São Paulo e realizar um diagnóstico de uso e proteção 

desses locais para o direcionamento de futuras atividades de manejo. Para atingir 

este objetivo geral, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: 

i. Sistematizar, integrar e analisar os dados referentes à avaliação quantitativa 

dos valores científico, de risco de degradação e de potencial uso turístico e 

educativo dos geossítios, além do regime de propriedade e proteção que 

estão inseridos e de suas tipologias; 

ii. Revisar a literatura em relação à legislação federal, estadual e municipal no 

que se refere à proteção do patrimônio natural, verificando sua aplicação para 

o patrimônio geológico; 

iii. Avaliar as práticas existentes e instrumentos utilizados na proteção e na 

valorização do patrimônio geológico em diferentes contextos de gestão e em 

diversos níveis (federal, estadual e municipal); 

iv. Avaliar as práticas e iniciativas de gestão em geossítios selecionados; 

v. Integrar os dados obtidos e compor uma lista seriada com prioridades e 

potencialidades de uso e gestão dos geossítios e diagnóstico do panorama 

atual que estão inseridos e; 

vi. Propor sugestões de gestão para os geossítios. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1. Pesquisa Bibliográfica 

Foram realizadas pesquisas bibliográficas de forma a conhecer os estudos 

atuais e anteriores que abordam os conceitos relativos à geodiversidade, 

geoconservação, patrimônio geológico, inventários, legislação voltada para o 

patrimônio natural, entre outros, de modo a referenciar e inspirar este trabalho. 

 

2.2. Sistematização e Atualização do Inventário 

Um inventário é dinâmico e necessita de atualizações frequentes, tanto na 

exclusão, por meio da reavaliação e do monitoramento das características que 

tornam o local relevante, quanto na inclusão de outros locais devido a novas 

pesquisas (Brilha, 2016). Assim, as características que fizeram com que cada 

geossítio fosse incluído inicialmente no inventário foram reavaliadas, através de 

consulta a pesquisadores, proponentes e coordenadores dos geossítios. 

 

2.3. Avaliação Quantitativa 

A metodologia utilizada no inventário do estado de São Paulo (Garcia et al., 

2018) envolveu a participação efetiva de membros da comunidade geocientífica de 

instituições de ensino e pesquisa (Universidade de São Paulo - USP, Universidade 

Estadual de Campinas - UNICAMP, Universidade Estadual Paulista - UNESP, 

Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP, Universidade Federal de São Carlos 

- UFSCar, Universidade Federal do Paraná - UFPR, Universidade Federal do Rio de 

Janeiro - UFRJ, Instituto Geológico - IG, Departamento Nacional de Produção 

Mineral - DNPM e prefeituras). Os especialistas atuaram como coordenadores de 

categorias geológicas, consultores acerca de locais relevantes e na avaliação 

quantitativa dos geossítios. 

Devido à grande dimensão da área e à complexidade e variedade dos 

contextos geológicos associados, neste trabalho foi necessário retomar o contato 

com estes pesquisadores. Para a realização das quantificações foram enviadas, por 

e-mail ou presencialmente, a ficha correspondente a cada geossítio (elaborada 

ainda durante a primeira fase do projeto), com informações sobre localização, 

características, fotos entre outros, e a tabela de quantificação com os critérios 
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utilizados pela metodologia escolhida, para que os pesquisadores pudessem fazer a 

quantificação. 

Na segunda fase do projeto, na qual o presente trabalho se insere, foi 

utilizada a plataforma Geossit (Rocha et al., 2016), que é um sistema de cadastro e 

quantificação de geossítios e sítios da geodiversidade desenvolvida pela CPRM 

(Serviço Geológico do Brasil), que adota atualmente a metodologia descrita em 

Brilha (2016), mas adaptada à realidade brasileira. 

 

2.3.1. Reavaliação do valor científico e do risco de degradação 

Os 142 geossítios selecionados no projeto do inventário do patrimônio 

geológico de São Paulo foram quantificados quanto ao valor científico (VC) e risco 

de degradação (RD) ainda na primeira fase do projeto (Garcia et al., 2018). Esta 

quantificação do VC e RD foi realizada através de metodologia descrita em Brilha 

(2016), porém de forma simplificada. 

Os critérios e pesos utilizados para a quantificação do VC e RD estão 

especificados no Quadro 2.3.1.1. Na segunda fase do projeto, na qual o presente 

trabalho se insere, foi realizada a reavaliação do VC e RD, agora utilizando a 

plataforma Geossit (Rocha et al., 2016), que é um sistema de cadastro e 

quantificação de geossítios e sítios da geodiversidade desenvolvida pela CPRM 

(Serviço Geológico do Brasil), que adota atualmente a metodologia descrita em 

Brilha (2016), mas adaptada à realidade brasileira. 

Para cada critério, são fornecidas várias alternativas para que quem estiver 

avaliando escolha aquela que mais se aproxima para a situação ou característica da 

área avaliada. A pontuação final destas avaliações, somando a pontuação de cada 

critério com seus respectivos pesos, pode variar de 0 a 400. Quanto maior a 

pontuação, maior é o valor científico ou o risco de degradação. A ficha com os 

critérios utilizados na quantificação do VC e RD se encontra no Anexo I. 

A plataforma Geossit considera os locais de interesse geológico com valores 

de VC menores que 200 como sítios da geodiversidade. Porém, na definição de 

Brilha (2016), os sítios da geodiversidade são aqueles locais de importância 

geológica que não possuem relevância científica, mas que são importantes recursos 

para uso educativo, turístico e identidade cultural da comunidade. Como a realização 

do inventário previamente já levou em consideração a seleção de locais de interesse 

geológico de relevância científica, então todos os locais resultantes desta seleção 
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são considerados geossítios e isso independe dos resultados das quantificações 

(que é uma etapa posterior ao inventário). Portanto, em contraste ao o que é 

indicado pela plataforma Geossit, todos os geossítios do inventário, mesmo que o 

resultado da quantificação de seus valores científicos sejam menores que 200, são 

considerados geossítios. 

 

 

Quadro 2.3.1.1: Critérios e pesos para a quantificação do VC e RD, segundo o Geossit. 

 

2.3.2. Potenciais de uso educativo e turístico 

Para a quantificação do potencial uso educativo (PUE) e potencial uso 

turístico (PUT) são utilizados os critérios e pesos especificados no Quadro 2.3.2, 

sendo que a pontuação final pode variar de 0 a 400. Quanto maior é a pontuação, 

maior é o potencial de uso turístico ou educativo. A tabela completa utilizada na 

quantificação do PUE e PUT se encontra no Anexo I. O Geossit ainda pode 

classificar os geossítios, em relação ao PUE e PUT, de relevância local/regional (0≤ 

PUE ou PUT≤200) ou relevância nacional (PUE ou PUT > 200). 

 

Critério Peso

Representatividade 30

Local-tipo 20

Conhecimento científico 5

Integridade 15

Diversidade geológica 5

Raridade 15

Limitações de uso 10

Critério Peso

Deterioração de elementos geológicos 35

Proximidade a áreas/atividades com 

potencial para causar degradação 20

Proteção legal 20

Aceessibilidade 15

Densidade populacional 10

Valor cientifico

Risco de Degradação
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Quadro 2.3.2: Critérios e pesos para a quantificação do VC e RD, segundo o Geossit. 

 

2.4. Cálculo da Prioridade de Gestão 

O aplicativo Geossit também possibilita o cálculo da prioridade de proteção 

(PP) de cada geossítio, onde os resultados podem ser utilizados como base para 

elaborar uma lista seriada de prioridade de manejo dos geossítios. Isto é realizado 

através da simples somatória do resultado do RD com os resultados de VC, PUT ou 

PUE (dependendo do interesse). Dependendo do resultado do valor de PP, o 

aplicativo classifica a prioridade de proteção de longo (0≤Soma ≤ 300), médio 

(300<Soma ≤ 550), curto prazo (550<Soma ≤ 750), ou urgente (750<Soma ≤ 800). 

Porém, foi notada no presente trabalho, após análise crítica dos resultados de 

PP dos geossítios, a necessidade de utilizar uma metodologia diferente para calcular 

a prioridade de proteção dos geossítios, utilizando diferentes pesos para os VC, 

PUT, PUE e RD. Também foi observada a necessidade de adicionar outros critérios, 

como tipologia e regime de proteção, para definir quais geossítios são prioritários 

para serem protegidos. Assim, foi elaborada uma nova fórmula para o cálculo da 

prioridade de proteção dos geossítios, nomeada de Prioridade de Gestão (PG) 

(possui o mesmo objetivo da PP, mas para diferenciar a metodologia utilizada, neste 

trabalho este novo cálculo está sendo chamado de PG), utilizando os resultados das 

quantificações de VC, PUE ou PUT (dependendo do valor que será considerada a 

prioridade), RD, tipologia e regime de proteção. Para cada um desses critérios, foi 

Peso

10

10

5

10

5

5

5

Critério Peso Critério Peso

Beleza cênica 5 Beleza cênica 15

Singularidade 5 Singularidade 10

Condições de observação 10 Condições de observação 5

Potencial didático 20 Potencial para divulgação 10

Nível econômico 5

Proximidade a zonas recreativas 5

Segurança

Logística

Densidade populacional

Associação com outros valores

Diversidade geológica 10

Potencial Uso Educativo Potencial Uso Turístico

Potencial Uso Educativo e Potencial Uso Turístico

Critério

Vulnerabilidade

Acessibilidade

Limitações ao uso
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associado um peso, sendo a somatória desses valores com seus respectivos pesos 

o resultado final. O resultado final da PG pode variar de 0 a 400 pontos e quanto 

maior é o valor, mais prioritária é a proteção do geossítio. 

Quatro parâmetros foram definidos e utilizados no cálculo da prioridade de 

gestão (PG): 

 

i) VC, PUE ou PUT 

Na fórmula, as pontuações utilizadas são as dos resultados da quantificação 

do valor científico, potencial uso educativo ou potencial uso turístico (de acordo com 

o interesse) do geossítio avaliado. Conforme explicado no item 2.3 deste relatório, 

os valores destas quantificações podem variar de 0 a 400 pontos. 

Os geossítios que devem receber as primeiras ações de conservação são 

aqueles que apresentam valores científicos, potencial uso educativo ou potencial 

uso turístico significativos (Garcia-Cortés e Carcavilla, 2009). Assim, os resultados 

dessas quantificações recebem o maior peso (03) na fórmula.  

 

ii) Tipologia  

Neste trabalho, os geossítios foram classificados de acordo com as diferentes 

tipologias definidas por Fuertez-Gutierrez e Fernandes-Martinez (2010): ponto, 

seção e área. Tipologia é um conceito que define, de forma aproximada, a ideia de 

tamanho, forma, disposição, fragilidade (risco de degradação frente às ameaças 

naturais) e vulnerabilidade (risco de degradação frente às ameaças antrópicas) de 

cada geossítio. O conceito que define essas tipologias está resumido no Quadro 

2.4.1. 
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Quadro 2.4.1: Características básicas de cada tipologia. Fonte: Fuertez-Gutierrez e Fernandes-

Martinez (2010). 

 

Conforme é observado no Quadro 4, os geossítios do tipo ponto podem 

apresentar as maiores fragilidades, alta vulnerabilidade e baixa resistência à 

pressão, necessitando portanto de proteção antes de sua utilização. Assim, para os 

geossítios do tipo ponto, estes recebem a pontuação de 400 no cálculo da prioridade 

de gestão. Já para os geossítios do tipo seção, que apresentam fragilidade, 

vulnerabilidade e resistência à pressão média, a pontuação recebida é de 200. E 

para aqueles geossítios do tipo área, foi estabelecida a pontuação mais baixa entre 

as classificações (100), por apresentarem fragilidade e vulnerabilidade baixas, e 

resistência à pressão alta, sendo mais fáceis de serem utilizados. 

Como verificado neste item, a tipologia influencia muito nas propostas de 

gestão de um geossítio, portanto, este parâmetro tem peso 02 na fórmula de 

prioridade de gestão. 

 

iii) RD 

Na fórmula, é utilizada a pontuação da quantificação do risco de degradação. 

Assim como o VC, PUE e PUT, o valor da quantificação de RD pode variar de 0 a 

400 pontos.  

No cálculo do RD pelo Geossit, é utilizada uma série de critérios que 

sintetizam os principais fatores de influência intrínseca e extrínseca aos geossítios. 

Na fórmula de prioridade de gestão, este possui peso 01. Isso não significa que o 

RD possui baixa importância, mas em termos de gestão, comparado com os 

Tipologia Definição Exemplo Fragilidade Vulnerabilidade
Resistência à 

pressão 
Propostas

Ponto

Ex: Dobras de Apiaí

Baixa a alta Alta Baixa
Necessita 

proteção

Seção

Ex: Diques Clásticos na 

Bandeirantes

Média Média Média

Uma rota 

estabelecida 

tem que ser 

seguida

Área

Ex: Pico do Jaraguá

Baixa Baixa Alta
Fácil de 

popularizar



16 
 

parâmetros VC, PUE ou PUT (dependendo do interesse) e tipologia, estes últimos 

possuem maior influência no direcionamento das decisões de gestão.    

 

iv) Regime de proteção  

Foram verificados os regimes de proteção de todos os geossítios. Para isto, 

foram utilizados as informações obtidas no relatório técnico da primeira etapa do 

projeto do inventário (Garcia et al., 2015 – relatório científico final, não publicado), 

mapa interativo do GeoHereditas (ainda não disponível para uso público) e 

pesquisas na internet. Como o regime de propriedade também possui influência na 

proteção do geossítios, este parâmetro também foi utilizado.  

Assim, para a utilização na fórmula PG, os geossítios foram classificados em 

06 categorias, levando em consideração os seus regimes de proteção e 

propriedade: a) sem regime de proteção público; b) sem regime de proteção privado; 

c) área de proteção ambiental (APA) pública; d) área de proteção ambiental (APA) 

privada; e) terreno de marinha e; f) área de proteção integral.  

Para cada uma das classificações, foram conferidas pontuações distintas, que 

variam de 100 a 400. Quanto menos o regime de proteção/propriedade é efetivo na 

proteção do geossítio, maior é a pontuação. A justificativa da efetividade de cada 

regime de proteção/propriedade é discutida no item 4.1 deste presente relatório.  

Na fórmula de prioridade de gestão, o regime de proteção e propriedade 

possuem peso 01. Assim como para o parâmetro RD, este peso não indica que o 

regime de proteção e propriedade que os geossítios estão submetidos possuem 

baixa importância, mas que comparativamente, em termos de gestão, os parâmetros 

VC, PUE ou PUT (dependendo do interesse) e tipologia possuem maior influência no 

direcionamento das decisões. 

  

Na Figura 4, é apresentada a fórmula utilizada, com os respectivos pesos 

utilizados para cada critério no cálculo da PG. 
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Figura 4: Fórmula da Prioridade de Gestão (PG) elaborada neste trabalho, com os critérios e seus 

respectivos pesos no cálculo. 

 

2.5. Avaliação das Práticas de Gestão e Geoconservação no Brasil e no 

Estado de São Paulo 

Foram realizadas pesquisas bibliográficas e entrevistas estruturadas com 

profissionais ligados a instituições públicas responsáveis pela gestão do patrimônio 

geológico e gestores de parques geológicos, a fim de verificar o que está sendo feito 

e perspectivas futuras em relação à geoconservação nos diversos âmbitos da 

administração (federal, estadual e municipal). Uma entrevista estruturada é aquela 

onde o entrevistador realiza perguntas já preestabelecidas para o entrevistado por 

meio de um questionário (Boni e Quaresma, 2005). As entrevistas foram avaliadas 

conforme a análise de conteúdo de Bardin (1979), que se estrutura em três partes: a 

pré-análise (fase de organização), exploração do material (codificação e 

categorização) e tratamento dos resultados (informações das análises). 
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A fase de organização foi elaborada conforme o Quadro 2.5.1.  

 

Quadro 2.5.1: Coleta, procedimento e organização dos dados de entrevista. 

 

A seleção dos entrevistados foi baseada nos órgãos ou instituições que atuam 

na conservação do meio natural, particularmente o abiótico. Assim, foram escolhidos 

aqueles órgãos ou instituições que apresentam histórico de iniciativas de 

geoconservação: i) no âmbito federal, o Serviço Geológico do Brasil (CPRM); ii) no 

âmbito estadual, o Instituto Geológico (IG/SMA) e; iii) no âmbito municipal, a 

Prefeitura Municipal de São Paulo e Prefeitura Municipal de Guarulhos. Dentro de 

cada um desses órgãos/instituições, foram selecionados, para serem entrevistados, 

os especialistas na área de geonconservação.  

Os geossítios selecionados para a verificação do panorama de gestão dos 

destes locais no estado de São Paulo estão relacionados ao projeto de cooperação 

com a África do Sul. A seleção foi baseada na representatividade e variedade de 

elementos geológicos, além das características distintas que apresentam, como 

regime de proteção, regime de propriedade, infraestrutura, entre outros. Os 

geossítios selecionados foram: i) Varvito de Itu; ii) Caverna do Diabo e; ii) Pico de 

Itapeva.  

O Quadro 2.5.2 mostra a relação dos profissionais selecionados para a 

entrevista. As fichas com os questionários realizados durante as entrevistas se 

encontram no Apêndice I. 

Coleta de dados Procedimento Organização dos dados

Entrevista estruturada Gravação ou respostas via e-mail  Transcrição
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Quadro 2.5.2: Especialistas nos níveis federal, estadual e municipal e gestores de parques  

selecionados para entrevistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligia Maria de Almeida Leite Ribeiro - Geóloga, 

responsável pelo Projeto Geodiversidade na Região 

Metropolitana de São Paulo

Serviço Geológico do Brasil (CPRM)

Carlos Schobbenhaus Filho - Geólogo, responsável 

pelo inventário do patrimônio geológico do Brasil
Serviço Geológico do Brasil (CPRM)

Rogério Rodrigues Ribeiro - Geógrafo, responsável 

pelo Núcleo de Monumentos Geológicos do estado de 

São Paulo

Instituto Geológico (IG/SMA/SP)

Oswaldo Landgraf Júnior - Geólogo da Divisão Técnica 

de Unidade de Conservação, Proteção à Biodiversidade, 

e Herbário

Prefeitura Municipal de São Paulo

Edson José de Barros - Geólogo da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e um dos idealizadores do 

Geoparque Guarulhos Ciclo do Ouro 

Prefeitura Municipal de Guarulhos

Alessandro Neme - Funcionário público, coordenador do 

Parque Geológico do Varvito
Parque Geológico do Varvito

Ives Simões Arnone - Biólogo, chefe de Unidade de 

Conservação 
Parque Estadual Caverna do Diabo

Saint'Clair de Vasconcelos - Gestor e proprietário do 

Parque Pico de Itapeva
Parque Pico de Itapeva

Gestores

Especialistas

Entrevistado(a) Instituição 
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3. ATUALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO QUANTITATIVA 

 

Na primeira fase do projeto do inventário do patrimônio geológico do estado 

de São Paulo (Garcia et al., 2018), 142 geossítios foram selecionados. Atualmente, 

a atualização do inventário resultou em: i) quatro geossítios retirados na categoria 

Bacia do Paraná, o “Turbiditos da Formação Itu”, “Rochas Permianas do Rio Passa 

Cinco”, “Fósseis Vegetais Carboníferos de Salto” e “Fósseis da Formação 

Pirambóia” e; ii) um geossítio retirado na categoria Bacia Bauru, o geossítio “Jazigos 

Fossílíferos de São José do Rio Preto”. Isto se deu por decisão dos próprios 

proponentes/coordenadores dos geossítios. 

Os motivos que levam à exclusão de um geossítio dentro de um inventário 

são, por exemplo, perda de suas características principais devido à deterioração, 

reavaliação da sua representatividade, entre outros. Assim, após a atualização, o 

inventário do patrimônio geológico do estado de São Paulo conta atualmente com 

137 geossítios no total. 

 

3.1. Valor Científico e Risco de Degradação 

Os resultados das avaliações quantitativas de VC dos geossítios variaram de 

150 (Granito Cantareira) a 390 (Estromatólitos Gigantes de Santa Rosa de Viterbo, 

Estrutura de Impacto de Meteorito em Ubatuba, e Escarpamento Estrutural Furnas – 

SP/PR) (Figura 5), e o RD variou de 95 (Domo de Araçoiaba da Serra) a 400 

(Turmalina Granito Perus, Granitos com Enclaves de Mauá, Jazigo Fitofossilífero da 

Formação Rio Claro em Jaguariuna, Fitofósseis e Palinomorfos de Itaquecetuba, 

Bacia de São Paulo na Cidade Universitária) (Figura 6). 
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Figura 5: Geossítios do inventário do patrimônio geológico do estado de São Paulo com os menores e 
maiores valores de VC. Geossítio com o menor valor de VC - Granito Cantareira (A): o biotita 

monzogranito porfirítico Cantareira (590 Ma) é a maior ocorrência granítica no Domínio São Roque, 
forma um batólito de aproximadamente 360 km² (Etchebeherer et al., 2007). Foto: E. A. Del Lama. 
Geossítios com o maior valor de VC: Estromatólitos Gigantes de Santa Rosa de Viterbo (B): 
estromatólitos de dimensões métricas, permianos com excelente preservação associados a ossos de 
messsaurideaos desarticulados (Ricardi-Branco et al., 2009). Estrutura de Impacto de Meteorito de 
Ubatuba (C): ocorrência de estrutura de 1 km de diâmetro, supostamente gerada por impacto de 
meteorito (Souza e Souza, 1993). Escarpamento Estrutural Furnas (D): o Escarpamento Estrutural 
Furnas constitui uma paleoforma de relevo muito bem preservada, originada e exposta há milhões de 
anos, sendo raro no contexto brasileiro (Souza e Souza, 2002). 
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Figura 6: Geossítios do inventário do patrimônio geológico do estado de São Paulo com os menores e 
maiores valores de RD. Geossíto com o menor valor de RD – Domo de Araçoiaba da Serra (A): 
Imponente morro com cotas em torno de 930 m que se destaca do relevo de colinas suaves 
adjacentes em rochas sedimentares da Bacia do Paraná, com cotas em torno de 630 a 640 m (Lama 
et al., 2008). Geossítos com os maiores valores de RD – Turmalina Granito Perus (B): Granito, 

com bandamento alternado pegmatito e aplito, de composição química extremamente fracionada, rico 
em elementos químicos incompátiveis (B, Li, U e Rb) e mineralogia peculiar (Wernick e Teuppenhayn, 
1996). Granitos com Enclaves de Mauá (C): Excelente exposição de típico granito anatético, com 
biotita e granada, uma característica marcante do granito Mauá é a presença abundante de enclaves, 
que traz contribuições para a compreensão dos processos de misturas e comportamento reológico de 
magmas graníticos (Alves et al., 2009). Jazigo Fitofossilífero da Formação Rio Claro em 
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Jaguariuna (D): Trata-se de um jazigo com belíssima associação de folhas preservadas como 

impressões e contra-impressões, recobertas por pátina esbranquiçada, em matriz de argilito 
variegado amarelo alaranjado a róseo, maciço (Santos, 2007). Fitofósseis e Palinomorfos de 
Itaquecetuba (E): Enorme quantidade e diversidade de fitofósseis do inicio do Oligoceno que foram 
resgatados devido à construção do Rodoanel (Garcia et al., 2015 - relatório científico final, não 
publicado). Bacia de São Paulo na Cidade Universitária (F): Raro afloramento da Bacia de São 
Paulo, que registra aspectos da sedimentação e da tectônica que afetou a bacia (Garcia et al., 2015 
relatório científico final, não publicado).  
 

Na Figura 7, é apresentado um gráfico com a relação das quantificações do 

VC e RD para todos os geossítios. Cada ponto no gráfico representa as 

quantificações de VC e RD de um geossítio, sendo que a cor do ponto indica a 

categoria geológica que este pertence. No eixo x do gráfico, encontram-se os 

valores de RD e no eixo y, os valores de VC. A cor da área de fundo do gráfico 

indica a classificação do valor do RD correspondente, podendo ser alto, médio ou 

baixo.  

  
 

 

Figura 7: Relação entre os valores de VC e RD para os geossítios avaliados, classificados por 

categorias geológicas. 
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3.2. Potencial Uso Turístico e Potencial Uso Educativo 

Os resultados das avaliações quantitativas de PUE variaram de 160 

(Granitóide Paleoproterozoico Rio Capivari, e Arenitos Eólicos das Barrancas do Rio 

Paraná) a 355 (Icnofósseis da Usina de Porto Primavera) e os de PUT variaram de 

125 (Granitóide Paleoproterozoico Rio Capivari) a 360 (Pico do Jaraguá) (Figura 8).  

 

 

Figura 8: Geossítios do inventário do patrimônio geológico do estado de São Paulo com os menores e 
maiores valores de PUE. Geossitios com menor valor de PUE - Granitóide Paleoproterozoico Rio 
Capivari (A): Granodiorito médio a fino metatexítico associado a granitos TTG, pertencem ao 
embasamento do Embu. Dados geocronológicos U-Pb em zircão (inéditos) apontam para uma 
história ígnea preservada de 2.2-2.4 Ga, ou seja o granito Jambeiro é o mais velho reconhecido no 
estado de SP (Garcia et al., 2015 - relatório científico final, não publicado). Foto: F. M. Faleiros. 
Arenitos Eólicos das Barrancas do Rio Paraná (sem foto disponível): São os melhores locais 
para observação de estruturas sedimentares, geometria de estratos e associação de fácies de 
contexto deposicional desértico, para compreensão de processos sedimentares, paleoambientes e 
paleogeografia da Fm. Rio Paraná (Garcia et al., 2015 - relatório científico final, não publicado). 
Geossítio com o maior valor de PUE - Icnofósseis da Usina de Porto Primavera (B): Ocorrência 
de icnofósseis de tetrápodes em arenitos da Formação Rio Paraná (Grupo Caiuá). Tais icnofósseis 
ampliam assim a área de ocorrência da fauna tão pouco conhecida dos ambientes desérticos do 
Cretáceo brasileiro e sul americano. Do ponto de vista paleoambiental e evolutivo da bacia, indica 
que mesmo as regiões mais centrais do Deserto Caiuá foram relativamente úmidas e ocasionalmente 
frequentadas por predadores e/ou habitadas por animais adaptados à aridez (Fernandes et al., 2009). 
Geossítio com o menor valor de PUT - Granitóide Paleoproterozoico Rio Capivari (A): descrição 
já apresentada anteriormente. Geossítio com o maior valor de PUT – Pico do Jaraguá (C): O 

maciço rochoso do Jaraguá é um bloco estrutural metamórfico de quartzito, portanto rígido e de difícil 
desgaste erosivo. As lentes de quartzitos, predominantes nas áreas dos picos e seu entorno, são 
intercaladas com meta-arcózios ou sericita-xistos, aparecendo no ressalto topográfico bem 
pronunciado do Pico do Jaraguá (Watanabe, 1979).  
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Na Figura 9, são apresentados os gráficos, respectivamente, das relações 

das quantificações do PUE com o RD e do PUT com RD para todos os geossítios. 

Cada ponto no gráfico representa as quantificações de PUE ou PUT e RD de um 

geossítio, sendo que a cor do ponto indica a categoria geológica que este pertence. 

No eixo x do gráfico, encontram-se os valores de RD e no eixo y, os valores de PUE 

ou PUT. A cor da área de fundo do gráfico indica a classificação do valor do RD 

correspondente, podendo ser alto, médio ou baixo, enquanto que a variação na 

intensidade da cor indica a classificação dos geossítios de relevância local/regional 

ou nacional, segundo o Geossit.   
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Figura 9: Relação entre os valores de PUE (A) e PUT (B) com o RD para os geossítios avaliados, 

classificados por categorias geológicas. 
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4. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO GEOLÓGICO NO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

4.1. Legislação 

Para a proteção efetiva dos geossítios, ter instrumentos jurídicos que visem à 

proteção destes locais é fundamental. No Brasil, as leis voltadas para a proteção da 

natureza são direcionadas principalmente aos elementos da biodiversidade, 

tornando assim difícil assegurar por lei a proteção dos elementos abióticos a não ser 

por meios indiretos. Portanto, foi realizada pesquisa das legislações voltadas ao 

meio natural que podem ser aplicadas, mesmo que indiretamente, ao patrimônio 

geológico. 

A seguir, são apresentados alguns mecanismos jurídicos para a proteção 

direta de elementos específicos da geodiversidade. 

 

Proteção direta dos elementos da geodiversidade  

 

 Decreto-Lei nº 4.146 de 04 de março de 1942:  

Dispões sobre a proteção dos depósitos fossilíferos (Brasil, 1942). 

 

Este Decreto-Lei indica que os depósitos fossilíferos são propriedades da 

nação, portanto a extração de espécimes fósseis depende de autorização prévia e 

de fiscalização, sob-responsabilidade do Departamento Nacional de Produção 

Mineral (DNPM). 

 

 Decreto nº 99.556 de 1º de outubro de 1990:  

Dispõe sobre a proteção das cavidades naturais subterrâneas existentes 

no território nacional, e dá outras providências (Brasil, 1990). 

 

Decreto nº 6.640 de 07 de novembro de 2008: 

Dá nova redação aos arts. 1º, 2º, 3º, 4º e 5º e acrescenta os arts. 5-A e 5-B 

ao Decreto no 99.556 de 1º de outubro de 1990 (Brasil, 2008).  

 

Estes decretos indicam que as cavidades naturais subterrâneas do território 

nacional devem ser protegidas para permitir pesquisas técnicas e científicas, 

atividades espeleológicas, étnico-culturais, turísticas, recreativas e educativas. As 
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atividades consideradas efetivamente ou potencialmente poluidoras ou 

degradadores de cavidades naturais subterrâneas, bem como de sua área de 

influência, dependerão de prévio licenciamento pelo órgão ambiental competente. 

 

Os decretos acima, por se tratarem de mecanismos legais para elementos da 

geodiversidade específicos, não são aplicáveis para a maioria dos casos dos 

geossítios, pois não abrangem as outras várias temáticas da geologia. A seguir, são 

apresentados os principais mecanismos legais voltados ao meio natural, mas que 

podem eventualmente serem aplicados ao patrimônio geológico. 

 

Proteção indireta do patrimônio geológico 

 

 Lei nº 9.985 de Julho de 2000:  

Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, 

institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá 

outras providências (Brasil, 2000) 

 

Esta Lei institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 

(SNUC) e estabelece critérios e normas para a criação, implantação e gestão das 

unidades de conservação. As Unidades de Conservação são áreas com limites 

definidos e características naturais relevantes, legalmente instituídas pelo Poder 

Público, sob-regime especial da administração no qual se aplicam garantias 

adequadas de proteção (Brasil, 2000).  A implantação de Unidades de Conservação 

tem como objetivos que mais se aproximam da proteção da geodiversidade os 

referidos nos incisos “VI - proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável 

beleza cênica, VII - proteger as características relevantes de natureza geológica, 

geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural” (Brasil, 

2000). 

As unidades de conservação do SNUC podem ser divididas em dois grandes 

grupos: as Unidades de Proteção Integral e as Unidades de Uso Sustentável. Nas 

Unidades de Proteção Integral (Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque 

Nacional, Monumento Natural e Refúgio de Vida Silvestre), o objetivo é preservar a 

natureza, sendo admitido apenas o uso indireto de seus recursos naturais. Já nas 

Unidades de Uso Sustentável (Área de proteção Ambiental – APA, Área de 
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Relevante Interesse Ecológico, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva de 

Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio 

Natural), o objetivo é conciliar a conservação da natureza com o uso sustentável de 

parte de seus recursos naturais. 

Assim, dentro desta lei, mesmo que de forma indireta, somente as Unidades 

de Proteção Integral constituem proteção efetiva dos elementos da geodiversidade, 

pois permitem apenas o uso indireto de seus atributos naturais. Já as Unidades de 

Uso Sustentável permitem a exploração de parte de seus recursos ambientais, não 

garantindo portanto a proteção efetiva dos geossítios que estiverem em áreas dentro 

desta categoria. 

Dentre o grupo de Unidades de Proteção Integral, as categorias que podem 

ser aplicadas especificamente para o patrimônio geológico são a de Monumento 

Natural, que possui o objetivo de preservar sítios naturais raros, singulares ou de 

grande beleza cênica e a de Parque Nacional (que pode ser estadual ou municipal 

também), que tem como objetivo a preservação de ecossistemas naturais de 

relevância ecológica e beleza cênica, permitindo pesquisas científicas, atividades de 

interpretação ambiental, recreação e turismo. 

Exemplos no estado de São Paulo de Monumento Natural é o Monumento 

Natural Estadual da Pedra Grande, com território distribuído entre os municípios de 

Atibaia, São Jesus dos Perdões, Mairiporã e Nazaré Paulista, e sob administração 

da Fundação para Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo 

(Fundação Florestal). Trata-se de um geossítio incluído no inventário do patrimônio 

geológico do estado de São Paulo, com a denominação Sienogranito Atibaia Pedra 

Grande. 

Já um exemplo de Parque Estadual, é o Parque Estadual Caverna do Diabo, 

com território distribuído entre os municípios de Barra do Turvo, Cajati, Eldorado e 

Iporanga, também sob administração da Fundação Florestal. Este parque abriga a 

maior caverna do estado, a Caverna do Diabo, geossítio também incluído no 

inventário do estado. 

 

 Decreto-Lei nº 9.760 de 5 de Setembro de 1946: 

Dispõe sobre os bens imóveis da União e dá outras providências (Brasil, 

1946). 
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 Este decreto enuncia sobre os bens imóveis da União, no qual os Terrenos de 

Marinha fazem parte. São considerados Terrenos de Marinha aquelas áreas em uma 

profundidade de 33 metros medidos horizontalmente, para o lado do continente, da 

linha do preamar-médio de 1831. 

Para as áreas situadas no continente, os Terrenos de Marinha são aqueles, 

na costa marítima e nas margens dos rios e lagoas, que são influenciadas pelas 

marés. O mesmo vale para as áreas situadas em ilhas, os Terrenos de Marinha são 

aqueles locais que contornam as ilhas e que são acometidas pelas marés (Brasil, 

1946). 

Os Terrenos de Marinha, apesar de possibilitarem ocupação mediante 

pagamento anual de taxa à união pelo ocupante, são de propriedade da União, 

portanto susceptível ao Código Penal Lei nº 2.848/40, tornando assim crime a 

depredação desses locais por serem patrimônio público. 

 

 Decreto nº 25.341, de 4 de junho de 1986: 

Aprova o regulamento dos parques estaduais paulistas (São Paulo, 

1986) 

 

 Este decreto estadual (São Paulo) regulamenta os parques estaduais 

paulistas e tem em seu Artigo 1º a definição de parques estaduais “[...] áreas 

geográficas delimitadas, dotadas de atributos naturais excepcionais, objeto de 

preservação permanente, submetidas à condição de inalienabilidade e 

indisponibilidade no seu todo” e os fins e responsabilidades pela sua proteção “[...] 

destinam-se a fins científicos, culturais, educativos e recreativos e, criados e 

administrados pelo Governo Estadual, constituem bens do Estado destinados ao 

uso do povo, cabendo às autoridades, motivadas pelas razões de sua criação, 

preservá-los e mantê-los intocáveis” (São Paulo, 1986). 

 

4.2. Situação dos Geossítios do Estado de São Paulo 

Em relação aos geossítios do inventário do patrimônio geológico do estado de 

São Paulo, a maior parte deles (64%) está em áreas que não apresentam proteção 

efetiva (áreas públicas, privadas e em APAs), 8% apresentam proteção efetiva 

intermediária (terrenos de marinha) e 28% apresentam proteção efetiva (podendo 

ser direta ou indireta), por estarem em áreas de proteção integral (Estação 
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Ecológica, Monumento Natural e parques) (Figura 10). A justificativa da classificação 

da efetividade de proteção de cada grupo é apresentada no Quadro 4.2.1. 

 

 

Figura 10: Proporção de geossítios por cada regime de proteção. 

 

 

Quadro 4.2.1: Classificação e justificativa por grupo de proteção. 

Classificação Grupo Justificativa

Sem proteção 

efetiva

Áreas públicas, 

privadas e em APAS, 

que não estão incluidas 

em Unidades de 

Proteção Integral

A sua proteção não é resguardada por  lei ambiental de proteção efetiva. Em 

relação às APAs, apesar de estarem incluídas na Lei nº 9.985 de Julho de 2000, 

que dispõe sobre Unidades de Conservação, o que vemos na prática não é a 

conservação dos elementos da geodiversidade. A maior parte das APAs não 

possuem administração eficiente ou planos de manejo, além de serem muito 

permissivas, tornando portanto a proteção do patrimônio natural muito ineficiente. 

Proteção 

efetiva 

intermediária

Terrenos de marinha, 

sítios fossilíferos e 

cavidades naturais que 

não estão situadas em 

Unidades de Proteção 

Integral 

Apesar de existirem leis voltadas para esses grupos, a proteção não é efetiva uma 

vez que não há fiscalização ou administração que assegurem a proteção desses 

locais.  

Proteção 

efetiva (direta 

ou indireta)

Áreas em unidades de 

proteção integral

Não podem ser habitadas pelo homem, sendo que seus recursos naturais podem 

ser utilizados apenas de forma indireta. Possuem plano de manejo e órgão 

responsável pela adminstração da unidade. 
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Como exemplo de geossítios situados em cada regime de proteção, temos: i) 

em Terreno de Marinha, o geossítio Ortognaisses da Cama de Anchieta em 

Itanhaém; ii) em APA, o geossítio Tectônica Extensional de Igaratá; iii) em Estação 

Ecológica, o geossítio Maciço da Juréia; iv) em Monumento Natural, o geossítio 

Sienogranito Atibaia - Pedra Grande; v) em parque estadual, o geossítio Caverna 

Santana; vi) em parque municipal, o geossítio Granito Rapakivi da Província Itu - 

Parque de Lavras; vii) em área tombada, o geossítio Cavas de Ouro do Jaraguá; e 

viii) em áreas sem regime de proteção definido, propriedade pública, o geossítio 

Lavas Almofadadas de Pirapora de Bom Jesus, e propriedade privada, o geossítio 

Areias Asfálticas da Fazenda Betumita (Figura 11).  
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Figura 11: Exemplos de geossítios por regime de proteção. Terreno de marinha - Cama de 
Anchieta em Itanhaem (A): Melhor local de observação de tipos de interação de magmas félsico e 

máfico; feições migmatíticas; feições miloníticas e deformacionais complexas (Garcia et al., 2015 - 
relatório científico final, não publicado). APA - Tectônica Extensional de Igaratá (B): Representa a 

tectônica precursora e deformadora das bacias que compõem o RCSB, na qual zonas de 
cisalhamento NE a EW foram reativadas como falhas normais no Paleógeno (Riccomini et al., 2004). 
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Estação Ecológica – Maciço da Juréia (C): Relevo granítico/gnáissico no meio da planície costeira 

que pode representar uma antiga ilha que foi incorporada ao continente por processo deposicionais 
marinhos (Picanço et al., 1998). Monumento Natural - Sienogranito Atibaia Pedra Grande (D): O 

sienogranito Atibaia é um plúton neproterozoico (580 Ma), relativamente homogêneo, de 45 Km2, que 
aflora como um alto geomorfológico (1400 metros), denominado Serra da Pedra Grande. Pertence à 
Província Granítica Itu (Etchebeherer, 2007). Parque estadual – Caverna Santana (E): Muita rica em 
espeleotemas e estruturas geológicas, com grande extensão (8.689m) (Karmann e Ferrari, 2002). 
Área tombada – Cava de Ouro do Jaraguá (F): Sistema mineralizante em ouro (Au) secundário 
vinculado a zona de cisalhamento (Carneiro, 2000). Parque municipal - Granito Rapakivi da 
Província Itu Parque de Lavras (G): O Batólito Granítico Itu corresponde a 4 intrusões principais, 
pós-colisionais (590 e 565 Ma), que afloram em uma área de 310 km2. São plútons de colocação 
rasa e composição subalcalina de afinidade tipo-A, com textura rapakivi (Janasi, 2009). Sem regime 
de proteção área pública – Lavas Almofadadas de Pirapora de Bom Jesus (H): Afloramento de 

rochas máficas  que representa a camada superior da crosta oceânica contendo pillow lavas de um 
complexo ofiolítico pré-cambriano com a estratigrafia da crosta oceânica quase completa (Tassinari et 
al., 2001). Sem regime de proteção área privada - Areias Asfálticas da Fazenda Betumina (I): A 
maior acumulação de arenito asfáltico da borda leste da Bacia do Paraná (Fazenda Betumita) ocorre 
na área de estudo com um volume estimado de 5,7 milhões de barris de óleo (Thomaz-Filho, 1982).  
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5. PANORAMA DA GEOCONSERVAÇÃO NO BRASIL E NO ESTADO DE 

SÃO PAULO 

 

Para verificar o panorama da geoconservação no Brasil e no estado de São 

Paulo, foram feitas pesquisas bibliográficas e entrevistas com funcionários de órgãos 

públicos que direta ou indiretamente trabalham com a gestão do patrimônio 

geológico. Também, foram entrevistados gestores de parques onde os elementos 

geológicos são temática principal, a fim de verificar o que está sendo feito, 

dificuldade e desafios, para o diagnóstico do panorama de gestão dos parques 

geológicos no estado de São Paulo. 

Os resultados da pesquisa das principais leis voltadas para a conservação do 

patrimônio geológico já foram apresentadas no item 5.3. As outras ações voltadas 

para a geoconservação são apresentadas a seguir.  

 

 

5.1. Iniciativas no Brasil 

A seguir, são apresentados exemplos das diversas iniciativas de 

geoconservação realizadas no Brasil. 

 

 Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos (SIGEP) 

A criação da SIGEP em 1997 foi uma das primeiras inciativas de destaque 

voltada para a conservação do patrimônio geológico, com o objetivo da identificação, 

avaliação, descrição e divulgação dos geossítios nacionais, principalmente os 

paleontológicos. A SIGEP teve participação da comunidade geocientífica, e foi 

criada para dar apoio ao grupo de trabalho de mesmo nome do Patrimônio Mundial 

Cultural e Natural da UNESCO, na sugestão de geossítios para compor a lista global 

de sítios geológicos. 

Esta iniciativa identificou parte dos geossítios nacionais com características 

excepcionais, de notável importância científica, mas outros tipos de interesses 

também foram levados em consideração, como o educativo, turístico e cultural (Lima 

et al., 2016). Esta comissão foi representada por diversas instituições como a 

Academia Brasileira de Ciências (ABC), Associação Brasileira para Estudos do 

Quaternário (ABEQUA), Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto Brasileiro do Meio 
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Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás), Serviço 

Geológico do Brasil (CPRM), Sociedade Brasileira de Espeleologia (SBE), 

Sociedade Brasileira de Geologia (SBGeo) e Sociedade Brasileira de Paleontologia 

(SBP) (Schobbenhaus e Winge, 2012). 

Como resultado da criação da SIGEP, foi gerado um banco de dados em site 

da internet (http://sigep.cprm.gov.br/) onde foram disponibilizados artigos sobre os 

geossítios cadastrados e também houve a publicação de três volumes de trabalhos 

científicos dos geossítios catalogados. A SIGEP também disponibilizava 

abertamente, via internet, a possibilidade de cadastramento de novas propostas de 

geossítios, podendo passar por aprovação ou não após análise da comissão. 

Porém, a oficialização jurídica da SIGEP nunca foi instituída pelo Poder 

Público, o que a impossibilita de adotar medidas legais na conservação dos 

geossítios. Atualmente, a SIGEP suspendeu por tempo indeterminado o recebimento 

de novas propostas de sítios geológicos e paleontológicos. 

 

 Projetos Geoparques do Brasil da CPRM 

O Projeto Geoparques foi criado pelo Serviço Geológico do Brasil em 2006, 

seguindo o conceito dos Geoparques Globais da UNESCO, com o objetivo da 

identificação, levantamento, descrição, inventário, diagnóstico e divulgação de locais 

com potencial de se tornarem geoparques. Contou com o apoio do corpo técnico da 

própria CPRM, além de estudos e propostas realizadas pela comunidade 

geocientífica. 

Muitos relatórios técnicos de propostas de geoparques foram realizados. Em 

2012, a CPRM publicou o primeiro volume do livro “Geoparques do Brasil – 

Propostas” com propostas de 17 geoparques. O segundo volume do livro se 

encontra em editoração, sendo que no site da CPRM (http://www.cprm.gov.br) já se 

encontram publicadas 11 propostas deste segundo volume (CPRM, 2019). 

 

 Plataforma web Geossit da CPRM 

Com o objetivo de criar um banco de dados com os locais de importância 

geológica do Brasil, a CPRM criou a plataforma virtual Geossit (Rocha et al., 2016), 

onde é possível cadastrar e quantificar os geossítios e sítios de geodiversidade. O 

aplicativo se encontra disponível no site da CPRM no endereço eletrônico 
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https://www.cprm.gov.br/geossit/. Informações sobre a metodologia de quantificação 

utilizada pela plataforma se encontra no Item 4.4. deste presente trabalho. 

 

 Conselho Estadual de Monumentos Geológicos do Estado de São Paulo 

(CoMGeo-SP) 

O Conselho Estadual de Monumentos Geológicos do Estado de São Paulo 

(CoMGeo-SP), instituído pela Resolução SMA nº 076, de 04 de novembro de 2009, 

possui 18 Conselheiros e Secretaria Executiva a cargo do Instituto Geológico. Tem 

como objetivo fornecer apoio técnico e científico nas decisões da Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente sobre questões relativas à geoconservação, como nas 

proposições e gestão de geossítios paulistas. 

 

 Núcleo de Monumentos Geológicos do Instituto Geológico (IG/SMA) 

O Núcleo de Monumentos Geológicos possui o objetivo de identificar, 

caracterizar, conservar e divulgar os locais com geodiversidade excepcional no 

território paulista. No núcleo, são desenvolvidas atividades de divulgação do 

patrimônio geológico. Uma atividade de destaque foi a elaboração do Inventário 

Paulista de Geossítios e Monumentos Geológicos, onde foram identificadas e 

caracterizadas as áreas consideradas de relevante interesse geológico no estado de 

São Paulo. 

 

 Geoparque no Brasil e parques geológicos no estado de São Paulo 

O Geoparque Araripe, criado em 2006, é o primeiro e único geoparque no 

Brasil reconhecido oficialmente pela UNESCO. Geoparque é um local onde se 

conciliam a geoconservação e o desenvolvimento econômico sustentável das 

comunidades de seu território. Deve contar com locais de importância geológica e 

elevada relevância científica e estética, de ocorrência rara, com a associação de 

valores arqueológicos, ecológicos, históricos ou culturais (Brilha, 2005). 

Não somente os geoparques reconhecidos pela UNESCO, mas também os 

parques geológicos são especificamente importantes pois, além de promoverem o 

desenvolvimento da comunidade ao redor, também possibilitam a divulgação e 

valorização dos elementos da geodiversidade para o público em geral. Exemplos de 

parques onde a temática principal são os elementos geológicos no estado de São 

Paulo são, em domínio público, o Parque Geológico do Varvito, Parque da Rocha 
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Mountonné e Parque Estadual Caverna do Diabo, e em domínio privado, o Parque 

Pico de Itapeva. 

 

 Projetos de divulgação de locais de interesse geológico 

No Brasil, desde 2001, um conjunto de iniciativas significativas foi realizado 

com o objetivo de divulgar os locais de importância geológica (Nascimento, 2010). 

Como exemplos, temos o Projeto Caminhos Geológicos, que foi inaugurado 

em 2001 pelo Serviço Geológico do Estado do Rio de Janeiro (DRM-RJ) com o 

objetivo de promover o conhecimento geológico do estado do Rio de Janeiro para a 

população em geral, com a implantação de painéis interpretativos em locais de 

interesse geológico. Outras iniciativas semelhantes em outros estados brasileiros 

foram desenvolvidas: i) no Paraná, com o “Projeto Sítios Geológicos e 

Paleontológicos” por intermédio do Serviço Geológico do Paraná (MINEROPAR); ii) 

na Bahia, com o Projeto Caminhos Geológicos da Bahia, lançados pelo Serviço 

Geologico do Brasil (CPRM) e Petrobrás; iii) no Rio Grande do Norte, com o Projeto 

Monumentos Geológicos, do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 

Ambiente (IDEMA/RN) e; iv) em São Paulo, com o Projeto Monumentos Geológicos, 

do Instituto Geológico (IG/SMA). 

Vale lembrar que diversas atividades de divulgação do conhecimento 

geológico também estão sendo desenvolvidas em universidades, que serão melhor 

detalhadas a seguir. 

 

 Iniciativas em universidades 

Diversos estudos e pesquisas voltadas para a geoconservação e divulgação 

do conhecimento geocientífico estão sendo desenvolvidas por universidades de todo 

o Brasil. Exemplos de universidades que contam com núcleo de pesquisa em 

geoconservação são a Universidade Federal do Paraná, Universidade de São Paulo, 

Universidade Estadual de Feira de Santana, Universidade Federal de Santa Maria, e 

Universidade Federal de Pernambuco (Lima et al., 2016).  

O núcleo de pesquisa no qual esse trabalho está vinculado é o Núcleo de 

Apoio à Pesquisa em Patrimônio Geológico e Geoturismo (GeoHereditas), sediado 

no Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo. O grupo conta com 

membros das geociências, biociências, ciências sociais, comunicação e turismo, e 

tem como objetivo promover a geoconservação nas diversas regiões do Brasil. O 
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GeoHereditas destina-se ao desenvolvimento de projetos pesquisa científica por 

docentes, pesquisadores e alunos, formação e aperfeiçoamento de pesquisadores e 

profissionais; divulgação do patrimônio geológico e geodiversidade; intercessão 

junto aos órgãos ambientais e de proteção do patrimônio natural; parcerias com 

pesquisadores de instituições estrangeiras, órgãos públicos, prefeituras e outras 

colaborações multidisciplinares.  

 

5.2. Visão de Representantes de Órgãos Públicos 

Foram selecionados os entrevistados de instituições e órgãos públicos, no 

nível federal, estadual e municipal que possuem histórico de iniciativas de 

geoconservação, para verificar quais as práticas existentes e suas dificuldades, 

perspectivas e sugestões de melhoria. A justificativa da escolha desses órgãos e 

instituições é melhor detalhada a seguir.  

 

 Nível federal: Serviço Geológico (CPRM): 

Conforme descrito anteriormente (item 5.1. deste presente relatório), a CPRM 

apresenta um histórico significativo de iniciativas de geoconservação, como: i) o 

Projeto Geoparques, com o objetivo da identificação, levantamento, descrição, 

inventário, diagnóstico e divulgação de locais com potencial de se tornarem 

geoparques; ii) criação da plataforma Geossit, de cadastramento e quantificação dos 

geossítios e sítios de geodiversidade e; iii) mais recentemente, a aprovação do 

projeto de Inventário do Patrimônio Geológico da América do Sul, do qual a CPRM é 

responsável pela parte brasileira.  

Assim, a CPRM possui grande representatividade, a nível federal, de 

iniciativas de geoconservação no Brasil.  

 

 Nível estadual: Instituto Geológico, ligado à Secretaria de Infraestrutura 

e Meio Ambiente do Estado de São Paulo (IG/SMA) 

Conforme descrito anteriormente (item 5.1. deste presente relatório), o IG 

abriga o Núcleo de Monumentos Geológicos, que possui o objetivo de identificar, 

caracterizar, conservar e divulgar os locais com geodiversidade excepcional no 

território paulista. Assim, diversas iniciativas de geoconservação são realizadas no 

núcleo (desenvolvimento de pesquisa, inventário, o gerenciamento de banco de 

dados, a proposição de normas técnicas e legais, bem como a sua divulgação), 
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justificando, portanto, a escolha do IG como representante estadual em iniciativas de 

geoconservação.  

 

 Nível municipal: Prefeitura do Município de São Paulo e Prefeitura do 

Município de Guarulhos 

A Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SVMA), da Prefeitura 

do Município de São Paulo, através da Portaria Nº84/SVMA-G/2014 (publicada em 

21 de outubro de 2014), criou o Grupo de Trabalho de Geossítios (GT Geo), com o 

objetivo de propor e divulgar locais de importância geológica. Através de pesquisas, 

pretende-se cadastrar esses locais e criar uma base de dados de apoio para futuras 

ações de geoconservação. Este grupo de trabalho conta com o apoio do 

GeoHereditas. Já na Prefeitura Municipal de Guarulhos, com o apoio do Instituto 

Geológico, universidades, entidades religiosas, proprietários e organizações não 

governamentais (ONGs), há um Grupo de Trabalho (GT) encarregado de implantar o 

Geoparque Ciclo do Ouro. Assim, são feitas diversas ações de geoconservação para 

a implantação do parque.  

Portanto, devido a essas inciativas, foram escolhidas, para representar o nível 

municipal, as prefeituras do município de São Paulo e de Guarulhos.  

 

As entrevistas com os representantes desses órgãos públicos foram 

realizadas com os seguintes objetivos de verificar: 

i. As práticas existentes de geoconservação; 

ii. As dificuldades nas práticas existentes de geoconservação; 

iii. As perspectivas futuras nas práticas de geoconservação e; 

iv. As sugestões de melhoria nas práticas de geoconservação. 

 

A partir das respostas dos entrevistados, foi possível classificar as entrevistas 

em categorias, que seriam os temas principais abordados pelos entrevistados, assim 

como a frequência de entrevistados que citaram determinado tema (em um total de 

05 entrevistados), conforme é apresentado no Quadro 5.2.1. 
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Quadro 5.2.1: Classificação das entrevistas dos especialistas em categorias e citações.  

 

No Quadro 5.2.2 é apresentado o resumo das entrevistas realizadas com 

especialistas das instituições e órgãos públicos selecionados e no Apêndice I, são 

apresentadas as transcrições das entrevistas. 

Categorias Total de citações 

Aplicação indireta de leis ambientais 5

Inventários 4

Quantificação 3

Divulgação do conhecimento geológico para diferentes 

públicos
2

Propostas de geoparques 2

Conselhos 1

Categorias Total de citações 

Desconhecimento da população em geral (governo, 

comunidade) sobre a importância da geodiversidade
5

Falta de engajamento (governo, comunidade, profissionais 

das geociências)
5

Falta de legislação específica 5

Categorias Total de citações 

Reativação de iniciativas antigas de geoconservação 2

Programas de aproximação com a população 3

Associação com outras áreas 1

Leis voltadas para locais de interesse geológico 3

Práticas existentes

Dificuldades nas práticas existentes 

Perspectivas futuras/Sugestão de melhoria



42 
 

 

Quadro 5.2.2: Síntese das informações obtidas nas entrevistas com representantes de órgãos públicos.

Práticas existentes Dificuldades nas práticas existentes Perspectivas futuras Sugestões de melhoria

Ligia Maria de 

Almeida Leite 

Ribeiro - Geóloga, 

responsável pelo 

Projeto 

Geodiversidade na 

Região 

Metropolitana de 

São Paulo

Serviço 

Geológico do 

Brasil 

(CPRM)

Federal

Não há práticas diretas para a conservação da 

geodiversidade, o que existe são áreas que estão 

protegidas por estarem dentro de uma área de proteção, ou 

seja, é uma proteção indireta. A CPRM não atua com 

práticas de conservação (no que se refere a leis), o que é 

feito é o levantamento/mapeamento dos pontos de interesse 

geológico, relatórios técnicos sobre essas áreas e 

quantificação no cadastro da CPRM (Geossit). Em relação 

às leis, tem o SNUC (Sistema Nacional de Unidadees de 

Conservação), a lei do tombamento e sobre os depósitos 

fossílíferos sob os cuidados do DNPM (Departamento 

Nacional de Produção Mineral) que podem ser aplicadas 

indiretamente na proteção da geodiversidade. Com o 

projeto do inventário do patrimônio geológico do Brasil, 

talvez a SIGEP (Comissão Brasileira dos Sítios Geológicos 

e Paleobiológicos)  volte a funcionar. 

Desconhecimento da população sobre o 

que é geodiversidade, que isto possui 

importância, e de acharem que a geologia 

é infinita. Pior do que não ter uma lei, é não 

ter pessoas engajadas para mostrar que a 

geodiversidade é importante. É preciso 

criar essa cultura de que o patrimônio 

geológico é importante dentro da CPRM 

por exemplo, e que isto seja levantado 

dentro dos mapeamentos da empresa. 

Também melhorar o cadastro do Geossit, 

para que as pessoas o preenchessem 

voluntariamente. A geodiversidade devia 

entrar na legislação de uma forma direta. 

O mais importante é realizar a 

reativação da SIGEP, para termos 

uma comissão que avalie e valide o 

patrimônio geológico para termos um 

passo a mais para chegar na criação 

de leis. É necessário mostrar que a 

geodiversidade é importante, o uso 

dos recursos minerais é muito 

exaustivo, se não forem estabelecidas 

leis e atitudes de mostrar a 

importância da preservação do 

patrimônio geológico, estaremos 

perdendo muita coisa. 

Ter incentivo para que as pessoas donas 

dos locais privados onde o patrimônio 

geológico está localizado, possam 

proteger, divulgar e preservar o local 

abatimento no imposto, geração de renda 

etc. As ferramentas que temos atualmente 

são engessadas e não é atrativo para o 

proprietário preservar um local, portanto isto 

deveria ser flexibilizado. Muitas das áreas 

de interesse geológico estão dentro de 

mineradoras, por exemplo, então teriam um 

benefício para manter essas áreas, algum 

incentivo do governo. Ter uma legislação 

que não obrigue, mas torne atrativa a 

preservação.

Carlos 

Schobbenhaus 

Filho - Geólogo, 

responsável pelo 

inventário do 

patrimônio 

geológico do Brasil

Serviço 

Geológico do 

Brasil 

(CPRM)

Federal

A proteção dos elementos abióticos podem ser efetivadas 

de modo indireto através de leis ambientais.  Não há uma lei 

específica, apesar de que o patrimônio eespeleológico e 

paleontológico estão bem classificados com planos e ações 

de conservação em andamento. No Brasil, ainda deve 

melhorar a implementação de estratégias de 

geoconservação.  No âmbito federal, destaca-se a criação 

da Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e 

Paleobiológicos – SIGEP, a criação do Projeto Geoparques 

pelo Serviço Geológico do Brasil - CPRM, que resultou no 

inventário de vários sítios geológicos e com o uso do 

aplicativo Geossit. Atualmente, a CPRM está com o projeto 

do Inventário do Patrimônio Geológico do Brasil, que 

representará também uma contribuição ao Mapa do 

Patrimônio Geológico da América do Sul.

Falta de legislação específica e de 

conhecimento das autoridades 

governamentais sobre o valor de locais de 

importância geológica e da necessidade 

de sua conservação, e uma maior 

divulgação sobre a necessidade de 

conservação de locais de importância 

geológica relevantes, principalmente a nível 

local, junto à prefeitura e comunidades.  O 

Ministério Público Federal, especialmente 

a 4ª CCR (Câmara de Coordenação e 

Revisão) - Meio Ambiente e Patrimônio 

Cultural, tem dado um apoio importante no 

sentido de cobrar das autoridades locais 

ou mesmo de empresas de mineração 

medidas de geoconservação de sítios 

aprovados pela SIGEP

O Projeto do Inventário do Patrimônio 

Geológico do Brasil (CPRM) deverá 

estender a nível nacional a 

identificação e ampla divulgação 

desses locais de importância 

geológica que carecem de 

geoconservação. Em 2012, o Grupo 

de Trabalho Interministerial, 

coordenado pelo Ministério de Minas e 

Energia - MME-SGE, apresentou 

minuta de decreto que dispõe sobre 

criação da Comissão do Patrimônio 

Geológico do Brasil. Esta ação não 

avançou, mas há a possibilidade de 

ser retomada.  

Considerando que já existe uma legislação 

específica dirigida aos sítios 

paleontológicos e espeleológicos, deve-se  

dar prioridade aos locais de importância 

geológica das diversas outras áreas 

temáticas da geologia.

Rogério 

Rodrigues 

Ribeiro - 

Geógrafo, 

responsável pelo 

Núcleo de 

Monumentos 

Geológicos do 

estado de São 

Paulo

Instituto 

Geológico 

(IG/SMA/SP)

Estadual

Pode ser aplicado ao patrimônio geológico, de forma 

indireta,  a lei do SNUC e em nível federal, estadual e 

municipal, todo o arcabouço legal existente voltadas à 

preservação ou conservação do patrimônio cultural, pois 

pela constituição nacional e paulista, todo sítio com alto valor 

científico também é patrimônio cultural. No IG, são feitas 

pesquisas básicas em relação à geodiversidade, como 

identificação do valor científico desses lugares. Em relação 

à conservação, também há o Conselho Estadual de 

Monumentos Geológicos (CoMGeo-SP), que é um elo da 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente junto com o IG, que 

realiza a gestão do patrimônio geológico no estado de São 

Paulo. Também são feitas pelo IG folders, painéis e 

palestras de divulgação do patrimônio geológico.

Questão  orçamentária, questão funcional 

(de quantidade de funcionários) e a falta de 

uma cultura do cidadão para acolher o local 

de importância científica  que existem em 

seu território. É necessário aprimorar a 

legislação atual de forma a se aproximar 

do proprietário que possui um local de 

importância geológica em seu território, 

evitando de este se tornar apenas um 

observador passivo, tornando-o um 

parceiro, cogestor, da preservação do 

patrimônio. 

Na Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente, estão pensando na criação 

de um programa com aproximação 

maior do proprietário, de forma que ele 

mude a sua forma de pensar, onde 

seja possível apoiar a conservação, 

junto com o suporte do governo. Esta 

aproximação é o caminho mais 

básico, seguro e de grande alcance 

para as gerações futuras. O futuro da 

conservação dos locais de interesse 

geológico dependem de dois fatores 

principais, o quanto o governo terá de 

recursos e o quanto conseguiremos 

trazer a população para esta nova 

mentalidade de conservação. 

Atualização da legislação, mudança da 

forma de pensar do proprietário, e que este 

participe ao máximo na cogestão das 

áreas. A legislação e os recursos vigentes 

não estão sendo suficientes para iniciar a 

conservação do patrimônio geológico. 

Assim a legislação atual deve ser 

atualizada e aprimorada, levando em 

consideração às especificidades da 

geodiversidade. 

Entrevistado(a) Instituição 
Resumo da entrevista

Nível de Atuação 
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Quadro 5.2.2 (continuação): Síntese das informações obtidas nas entrevistas com representantes de órgãos públicos. 

Práticas existentes Dificuldades nas práticas existentes Perspectivas futuras Sugestões de melhoria

Oswaldo 

Landgraf Júnior - 

Geólogo da 

Divisão Técnica de 

Unidade de 

Conservação, 

Proteção à 

Biodiversidade, e 

Herbário

Prefeitura 

Municipal de 

São Paulo

Municipal

No âmbito municipal, somente o tombamento. No Plano 

Diretor Estratégico, tem um item sobre Territórios de 

Interesse da Cultura e da Paisagem, que cabe a proteção 

ao patrimônio geológico. 

Falta legislação específica para a 

conservação dos locais de importância 

geeológica e interesse político para 

desenvolver uma legislação que proteja o 

patromônio geológico. 

Na Área de Proteção Ambiental 

Capivari-Monos, foram cadastrados 

três geossítios: a Cratera de Colônia, a 

Curva do Rio Capivari e o Haras da 

Prata. Como possíveis projetos para o 

futuro,  fazer a junção das ciências 

biológicas e geológicas, inclusive 

pelas áreas terem uma vegetação 

muito interessante, conforme apontado 

no Plano Municipal de Conservação e 

Restauração da Mata Atlântica. A 

intenção é mostrar o lado interessante 

das duas ciências em atividades de 

educação ambiental. Mas, não é 

projeto, mas sim suposições de 

trabalho para o futuro.

Sem condições de responder por não 

trabalhar com o tema.

Edson José de 

Barros - Geólogo 

da Secretaria 

Municipal de Meio 

Ambiente e um dos 

idealizadores do 

Geoparque 

Guarulhos Ciclo do 

Ouro 

Prefeitura 

Municipal de 

Guarulhos

Municipal

Projetos Geoparques, inventários estaduais e locais, 

parques geológicos e propostas de geoparques. O 

Geoparque Ciclo do Ouro, está com a proposta de lei no 

poder Executivo para a criação do geoparque como 

instrumento de desenvolvimento e no aguardo desta 

proposta ser aprovada. Os instrumentos legais existentes 

que podem ser aplicadas ao patrimônio geológico é o 

SNUC, Código Florestal, algumas ABNTs e leis pontuais de 

geoparques. A legislação existente foi aplicada por exemplo 

na criação do Parque Estadual do Itaberaba, principalmente 

o SNUC. 

A dificuldade é convencer o proprietário da 

importância do patrimônio geológico, que 

em longo prazo é muito mais viável que 

qualquer uso momentâneo, que a família do 

proprietário receberá esse bem. O que 

falta é o interesse do governo, a política 

pública não é voltada para a conservação 

do partimônio geológico. A lacuna na 

legislação é quase total. 

Aprovar leis voltadas a locais de 

interesse geológico. Depois da lei ser 

aprovada, é montar um conselho de 

gestão. O futuro é bom, já temos 

muitos lugares protegidos mas temos 

sempre que progredir. 

É necessário ter conselhos, câmaras e 

grupos discutindo a conservação de locais 

de interesse geológico. A partir de câmaras 

nos três níveis (federal, estadual, municipal), 

seriam criados grupos técnicos, de turismo, 

educação e divulgação. Depois é se 

empenhar. Trabalhar com a sociedade 

também, buscar projetos comunitários, 

colocar a geodiversidade na construção do 

conhecimento. Em relação à legislação, a 

lacuna é a falta de uma proposta clara do 

que tem que ser feito, de apresentar  isso 

sistematizado. Essa proposta sai do meio 

acadêmico, de alguma instituição de 

pesquisa. A lacuna então seria também a 

distância entre o legislativo e quem produz 

o conhecimento. 

Entrevistado(a) Instituição 
Resumo da entrevista

Nível de Atuação 
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5.3. Visão de Gestores de Parques Geológicos 

Foram selecionados, para serem entrevistados, os gestores de parques 

geológicos onde se localizam alguns dos geossítios do estado de São Paulo, com 

base na representatividade, variedade de elementos geológicos, regime de proteção 

e propriedade, infraestrutura entre outras características desses locais, para verificar 

o que está sendo feito, situação atual e as perspectivas de melhoria da gestão 

desses geossítios. No Quadro 5.3.1, são apresentadas as características gerais de 

cada um dos geossítios selecionados. 

 

 

Quadro 5.3.1: Características gerais dos geossítios selecionados para entrevista sobre a suas 

gestões. 

 

A seguir, são apresentadas mais características desses geossítios/parques e 

justificativa de suas seleções. 

 

 Varvito de Itu  

O geossítio Varvito de Itu apresenta a melhor exposição de ritmito glacial 

conhecida na Bacia do Paraná́, constituindo uma ocorrência clássica da geologia 

gondwânica do Brasil (Rocha-Campos, 2000). Este geossítio foi selecionado por 

apresentar o melhor exemplo de gestão do patrimônio geológico no Brasil.  

No local do parque, antigamente, funcionava uma pedreira onde eram 

extraídas rochas para utilização na pavimentação da cidade de Itu. Em 1974, essa 

pedreira foi tombada como monumento geológico pelo Condephaat (Conselho de 

Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico do Estado de São 

Paulo). Posteriormente cientistas como o Prof. Antônio Carlos Rocha Campos 

Geossítio Localização

Densidade 

populacional 

do município 

(hab/km
2
)
1

Renda 

domiciliar per 

capita do 

município (R$)
1

Regime de 

proteção

Regime de 

propriedade

Unidade 

Geológica

Interesse 

Geológico 

Principal

Varvito de 

Itu

Município de Itu, 

situado no Parque 

Geológico do Varvito

241,01 998,53
 Parque 

municipal 
Público

Grupo 

Itararé

Sedimentológico 

e Estratigráfico

Caverna 

do Diabo 

Eldorado, situado no 

Parque Estadual da 

Caverna do Diabo

8,85 404,66

Unidade de 

Conservaçã

o estadual

Público

Mármore 

da 

Tapagem

Geomorfológico 

e Mineralógico

Pico de 

Itapeva 

Pindamonhangaba, 

também situado no 

Parque Pico de Itapeva

164,76 814,65 Parque Privado

Formação 

Pico de 

Itapeva

Geomorfológico, 

Tectônico e 

Petrológico

(1) Fonte: IBGE, 2010
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idealizaram a criação de um parque no local, sendo assim inaugurado em 1995 o 

Parque Geológico do Varvito.  

Durante os seus 24 anos de existência, o parque tem sido um local de 

importância para o ensino, pesquisa e disseminação do conhecimento geológico 

para estudantes do ensino fundamental, médio, superior além de turistas em geral.  

O parque conta com boa infraestrutura, como painéis explicativos, espaço 

para exposição temporária, banheiros e arquibancada de observação. Conta com, 

além da rocha, outros atrativos, como a Praça do Eco, Cascata do Antanho, Lago 

dos Fósseis, Vereda dos Seixos, Trilha Bentônicos, Anfiteatro Gondwana, Gruta 

Lágrima do Tempo, Bosque dos Matacões e o Lago Jurássico. A entrada é gratuita e 

não necessita de monitores.  

O gestor do parque é o Sr. Alessandro Neme, sob administração da Prefeitura 

Municipal de Itu.  

 

 

Figura 12: Geossítio Varvito de Itu, localizado no Parque Geológico do Varvito – Itu/SP. 

 

 Caverna do Diabo 

O geossítio Caverna do Diabo é uma caverna em mármore, com extensão de 

6237 metros, condutos amplos e rica em espeleotemas (Garcia et al., 2015 - 

relatório científico final, não publicado). Este geossítio foi selecionado por ser a 

maior e mais visitada caverna do estado de São Paulo e conta com forte estrutura 
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turística, com cerca de 700 metros abertos à visitação. O geossítio está situado no 

Parque Estadual Caverna do Diabo, criado em 2008, faz parte do Mosaico de 

Unidades de Conservação do Jacupiranga, que compõe um grupo de unidades de 

conservação.  

Para visitar a Caverna do Diabo, é necessário o acompanhamento de um 

monitor ambiental local cadastrado no parque. Há taxas de pagamento tanto para a 

entrada do parque como para a contratação de monitor. O trecho da visitação é 

iluminado, não sendo necessário que o visitante porte lanternas.  

O gestor da unidade de conservação é o Sr. Ives Arnone, sob administração 

da Fundação Florestal (Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do 

Estado de São Paulo), da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Governo 

do estado de São Paulo.  

 

 

Figura 13: Geossítio Caverna do Diabo, localizado no Parque Estadual da Caverna do Diabo – 

Eldorado/SP. Foto: C.L.M. Bourotte. 
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 Pico de Itapeva 

O geossítio Pico de Itapeva tem caráter de interesse múltiplo. Em termos 

tectônicos e petrológicos, apresenta rochas metassedimentares que constituem um 

registro de bacia do tipo pull-apart neoproterozoica. Em termos geomorfológicos, é 

um representante do relevo da Serra da Mantiqueira. Além disso, funciona também 

como um mirante, que permite observação do vale do Paraíba, situado no Rifte 

Continental do Sudeste do Brasil (Garcia et al., 2015). Na região do geossítio está 

localizado o Parque Pico do Itapeva. Este parque foi selecionado por ser um local 

bastante visitado, principalmente por ser próximo de Campos do Jordão, além de 

possuir regime de administração diferente dos outros dois parques citados 

anteriormente, por tratar-se de um local privado.  

O parque possui infraestrutura para receber visitantes e possui taxa de 

entrada.  

O gestor e proprietário do parque é o Sr. Saint’Clair de Vasconcelos. 

 

 

Figura 14: Parque Pico de Itapeva – Pindamonhangaba/SP. 

 
 

Para cada um desses três parques, buscou-se a realização de entrevistas com 

seus respectivos gestores, com os seguintes objetivos de verificar: 

i. As práticas existentes no parque; 

ii. Como é a gestão do parque e; 
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iii. As perspectivas futuras de gestão no parque.  

 

Foi possível realizar as entrevistas com os gestores do Parque Geológico do 

Varvito e Parque Estadual Caverna do Diabo. Para o gestor do Parque Pico de 

Itapeva, até a presente data (13/10/2019), não foi possível marcar uma entrevista.  

A partir das respostas dos entrevistados, foi possível classificar as entrevistas 

em categorias, que seriam os temas principais abordados pelos entrevistados, assim 

como a frequência de entrevistados que citaram determinado tema (em um total de 

02 entrevistados), conforme é apresentado no Quadro 5.3.2. 

 

 

Quadro 5.3.2: Classificação das entrevistas dos gestores em categorias e citações. 

 

No Quadro 5.3.3 é apresentado o resumo das entrevistas realizadas com os 

gestores dos geoparques. No Apêndice I são apresentadas as transcrições dessas 

entrevistas.

Categorias Total de citações 

Visitas monitoradas 2

Oficinas 1

Painéis interpretativos 1
Roteiros 2

Categorias Total de citações 

Realização de muitas atividades, inclusive as que fogem 

das atividades de gestão, por falta de funcionários
2

Desafios na gestão por falta de investimento financeiro
2

Dificuldade com o público que não respeita a 

conservação do patrimônio 1

Falta de parceria com pesquisadores que possam 

propor melhorias no parque 1

Categorias Total de citações 

Ter mais funcionarios melhoraria muito a gestão do 

parque 1

Estabelecimento de parcerias 1

Ter mais recursos financeiros 1

Ter mais funcionários 2

Ter leis específicas para conservação desses locais 1

Práticas existentes

Gestão do parque

Perspectivas futuras/Sugestão de melhorias
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Quadro 5.3.3: Síntese das informações obtidas nas entrevistas com gestores de parques.

Práticas existentes Gestão do parque Perspectivas futuras

Alessandro Neme - 

Funcionário público, 

coordenador do 

Parque Geológico 

do Varvito

Parque 

Geológico 

do Varvito

Com agendamento prévio, existem as 

visitas monitoradas, oficinas e vídeos 

didáticos. Para as não agendadas, 

voltadas para os turistas do dia a dia, 

que visitam o parque apenas para 

passeio, têm  os painéis que explicam a 

história do parque e da rocha. 

Como gestor do parque, realiza agendamento de visitas, atendimento ao 

turista, organização de eventos e oficinas, armazenamento de dados de visitas, 

delegação de  serviços de portaria e manutenção, escala de finais de semana 

e feriados, envia e responde e-mails, atualiza a pagina no facebook entre 

outros.

No setor externo realiza serviços de jardinagem: poda, plantio, molhar as 

plantas, pequenos reparos, ficar atento a visitantes e grupos para que os 

mesmos respeitem as regras do Parque, etc.

Ter mais funcionários ajudando poderia 

trazer resultados mais satisfatorios.

Ives Simões 

Arnone - Biólogo, 

chefe de Unidade de 

Conservação 

Parque 

Estadual 

Caverna do 

Diabo

Visitas aberta ao público de terça à 

domingo, com seus diferente roteiros. 

As maiores dificuldades são a 

manutenção das estruturas existentes, 

com troca de lâmpadas e a capacitação 

dos monitores ambientais locais. A 

sugestão de melhoria atual é a 

concessão de determinados serviços 

existentes no parque para a iniciativa 

privada, desonerando o Estado e 

focando em atividades como a 

fiscalização das áreas do parque que 

abrangem mais de 40 mil hectares.

Como gestor do parque, realiza gestão de contratos e serviços, arrecadação 

oriunda da venda de ingressos, cuidado com o patrimônio, gestão de frota de 

veículos, atendimento a imprensa e filmagens na UC, Educação Ambiental, 

atendimento ao público, fiscalização, presidência do conselho gestor da 

Unidade de Conservação, participação de conselhos no município como 

COMDEMA (Conselho Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente) e 

COMTUR (Conselho Municipal dee Turismo), emissão de autorização de roças 

de coivara, ligação de energia, emissão de pareceres e laudos técnicos para o 

Ministério Público e Tribunal de Justiça, atendimento à Policia Militar Ambiental, 

realização de eventos (Dia da Água, Meio Ambiente e Semana do Morcego), 

elaboração e implantação do Plano de Manejo, avaliação e atualização dos 

Planos de Gerenciamento de Riscos etc. Os elementos do parque estão 

preservados, mas precisam de investimento para melhor cuidado e para 

implantação de estruturas que permitam a acessibilidade de todos e adaptem o 

roteiro para pessoas com necessidades especiais. Os maiores desafios são a 

falta de técnicos, ou de pesquisadores que possam subsidiar avaliações e 

propor melhorias nesses locais, com ideias e melhor aproveitamento destes 

atrativos, trazendo uma consciência ambiental e conceitos de sustentabilidade.

Sugesões de melhorias seria o 

estabelecimento de parcerias, 

desenvolvimento de pesquisas que 

apontem como conservar melhor esse 

patrimônio e novas tecnologias. Faltam  

recursos monetários e mão de obra 

qualificada dentro do quadro da equipe de 

funcionários. Precisa de uma Lei, como a 

Resolução da SIMA- Secretaria de 

Infraestrutura e Meio Ambiente que 

regulamente o licenciamento de Caverna 

Turisticas no Estado de São Paulo, pois 

hoje sabemos como licenciar e “destruir 

uma caverna” mas não sabemos como 

abri-la para turismo, não há órgão 

competente designado para avaliar essa 

questão. Há um limbo nesse aspecto 

quando da saída do CECAV- ICMbio 

(Centro Nacional de Pesquisa e 

Conservação de Cavernas), que deixou de 

atuar em cavidades que não estejam em 

Unidade de Conservação Federais.

Saint’Clair de 

Vasconcelos - 

Gestor do Parque 

Pico de Itapeva

Parque Pico 

de Itapeva

Entrevistado(a) Instituição 
Resumo da entrevista

Entrevista não realizada
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6. DIAGNÓSTICO DE PROTEÇÃO E USO DOS GEOSSÍTIOS DO ESTADO 

DE SÃO PAULO 

 

A partir do levantamento dos dados dos geossítios e suas quantificações, 

foi possível elaborar um diagnóstico de proteção e uso desses locais.  

 

6.1. Prioridade de Proteção 

Foram avaliadas as prioridades de proteção dos geossítios em relação ao 

interesse científico, educativo e turístico a partir da fórmula elaborada neste 

trabalho, denominada de Prioridade de Gestão (PG). A partir dos resultados, foi 

possível a elaboração de um ranking, por categoria geológica, dos geossítios 

prioritários nas medidas de proteção. 

Para a avaliação das prioridades de gestão em relação ao valor educativo 

e turístico, somente foram considerados os geossítios que atingiram PUE e PUT 

acima de 250, pois segundo Brilha (2016), a conservação de um geossítio com 

alto valor científico independe do seu uso turístico e/ou educativo, mas a 

conservação para estes usos só faz sentido se este efetivamente for utilizado 

como recurso educacional ou turístico. 

Nos Quadros 6.1.1, 6.1.2 e 6.1.3, são apresentados, por categoria, os 

principais geossítios (1os e 2os lugares) prioritários para proteção, 

respectivamente, em relação ao valor científico, educativo e turístico. O ranking 

para todos os geossítios do inventário é apresentado no Apêndice II.
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Q u a d r o  6 . 1 . 1 :  P r i n c i p a i s  g e o s s í t i o s  p r i o r i t á r i o s  p a r a  p r o t e ç ã o ,  p o r  c a t e g o r i a  g e o l ó g i c a ,  s e g u n d o  o  v a l o r  c i e n t í f i c o .  

Categoria geológica Nome do geossítio VC RD PP
Ranking 

PP
Tipologia Regime de Proteção PG

Ranking 

 PG

Pico de Itapeva 360 310 670 2º P APA (área pública) 370 1º

Lavas Almofadadas de Pirapora do Bom Jesus 325 370 695 1º P Público 364 2º

Falha da Lancinha 290 205 495 2º P Público 325 1º

Zona de Cisalhamento Itu 285 215 500 1º P Público 324 2º

Turmalina Granito Perus 230 400 630 1º P Público 327 1º

Granito Anatético Nazaré Paulista 275 205 480 3º P Público 319 2º

Topazitos do Cabuçu 385 295 680 1º P Público 321 1º

Turmalinitos da Fazenda Soledade 330 195 525 3º P Proteção Integral e APA 284 2º

Registro de Floresta Temperada do Grupo Itararé 340 260 600 6º P APA (área pública) 354 1º

Fósseis vegetais carboníferos do Grupo Itararé em 

Campinas 285 350 635 3º P Público 344 2º

Sill de Diabásio na Fm Piramboia 290 330 620 2º P APA (área pública) 343 1º

Diabásio com Feições em Jump de Rio Claro 260 380 640 1º P Privado 330 2º

Seção Tipo da Fm. Presidente Prudente 350 275 625 2º P Público 361 1º

Sítio Fossilífero de Pirapozinho 330 300 630 1º P Público 356 2º

Fitofósseis e Palinomorfos de Itaquecetuba 350 400 750 2º P APA (área privada) 371 1º

Falhas Pós-Sedimentares de Taubaté 300 390 680 4º P Público 354 2º

Terraços Holocênicos do Pontal da Trincheira 280 380 660 1º P APA (área pública) 346 1º

Beachrock de Ubatuba 355 220 575 2º P Proteção Integral e APA 312 2º

Escarpamento Estrutural Furnas, SP/PR 390 205 595 3º A Privado 275 1º

Pico de Itapeva 310 310 620 2º A APA (área pública) 263 2º

Gruta da Toca 265 240 505 3º A Privado 226 1º

Gruta do Riacho subterrâneo 285 175 460 6º A Privado 226 2º

Unidades 

Geomorfológicas e 

Formas de Relevo

Sistemas Cársticos e 

Cavernas

Zonas de 

Cisalhamento

Terrenos Pré-

cambrianos

Rochas Graníticas

Mineralizações 

Metálicas Pré-

cambrianas

Bacia do Paraná

Bacia Bauru

Magmatismo 

Mesozoico

Rifte Continental do 

Sudeste

Evolução 

Continental e 

Costeira Neógena e 
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Q u a d r o  6 . 1 . 2 :  P r i n c i p a i s  g e o s s í t i o s  p r i o r i t á r i o s  p a r a  p r o t e ç ã o ,  p o r  c a t e g o r i a  g e o l ó g i c a ,  s e g u n d o  o  v a l o r  e d u c a t i v o .  

Categoria geológica Nome do geossítio PUE RD PP
Ranking 

PP
Tipologia Regime de Proteção PG

Novo 

Ranking

Pico de Itapeva 335 310 645 2º P APA (área pública) 359 1º

Vulcanismo Félsico Morro do Polvilho 255 330 585 3º P APA (área pública) 328 2º

Turmalina Granito Perus 300 400 700 1º P Público 357 1º

Sienogranito Atibaia - Pedra Grande 300 110 410 3º P Proteção Integral 273 2º

Topazitos do Cabuçu 320 295 615 1º P Público 351 1º

Formação Ferrífera do Tanque Grande 305 295 600 2º P Proteção Integral 301 2º

Fósseis Vegetais Carboníferos do Grupo 

Itararé em Campinas
260 350 610 2º P Público 333 1º

Pavimento Estriado de Guaraú 270 350 620 1º P Privado 330 2º

Diabásio com Feições em Jump de Rio Claro 290 380 670 1º P Privado 343 1º

Lacólito de Diabásio de Limeira 310 310 620 2º P Privado 341 2º

Icnofósseis da Usina de Porto Primavera 355 370 725 1º P Privado 369 1º

Contato entre as Formações Araçatuba e Vale 

do Rio do Peixe 320 300 620 2º P Público 351 2º

Bacia de São Paulo na Cidade Universitária 250 400 650 4º S Público 307 1º

Paleolago Tremembé em Quiririm 340 390 740 1º A Público 287 2º

Terraço Marinho Pleistocênico da Praia 

Vermelha do Norte
280 265 545 5º P Proteção Integral 286 1º

Registros da Catástrofe de Caraguatatuba e 

Evidências de Recorrência mais Antiga do 

Processo.
285 170 455 6º P Proteção Integral 275 2º

Pico de Itapeva 335 310 645 1º A APA (área pública) 274 1º

Escarpamento Estrutural Furnas, SP/PR 310 205 515 6º A Privado 241 2º

Gruta do Riacho Subterrâneo 315 175 490 6º A Privado 239 1º

Grutas dos Paivas 300 195 495 5º A Privado 235 2º

Bacia Bauru

Rifte Continental do 

Sudeste

Evolução 

Continental e 

Costeira Neógena e 

Quaternária

Unidades 

Geomorfológicas e 

Formas de Relevo

Sistemas Cársticos e 

Cavernas

Terrenos Pré-

cambrianos

Rochas Graníticas

Mineralizações 

Metálicas Pré-

cambrianas

Bacia do Paraná

Magmatismo 

Mesozoico
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Q u a d r o  6 . 1 . 3 :  P r i n c i p a i s  g e o s s í t i o s  p r i o r i t á r i o s  p a r a  p r o t e ç ã o ,  p o r  c a t e g o r i a  g e o l ó g i c a ,  s e g u n d o  o  v a l o r  t u r í s t i c o .

Categoria geológica Nome do geossítio PUT RD PP
Ranking 

PP
Tipologia Regime de Proteção PG

Novo 

Ranking

Pico de Itapeva 350 310 660 1º P APA (área pública) 366 1º

Dobras de Apiaí 260 270 530 3º P Privado 314 2º

Turmalina Granito Perus 250 400 650 1º P Público 336 1º

Charnockito Ubatuba 270 100 370 6º P Terreno de Marinha e APA273 2º

Topazitos do Cabuçu 300 295 595 1º P Público 342 1º

Formação Ferrífera do Tanque Grande 270 295 565 2º P Proteção Integral 286 2º

Fósseis Vegetais Carboníferos do Grupo 

Itararé em Campinas
290 350 640 1º P Público 346 1º

Tempestitos da Formação Corumbataí 255 295 550 3º P APA (área privada) 316 2º

Diabásio com Feições em Jump de Rio Claro 325 380 705 1º P Privado 358 1º

Sill de Diabásio na Fm Piramboia 305 330 635 2º P APA (área pública) 349 2º

Icnofósseis da Usina de Porto Primavera 325 370 695 1º P Privado 356 1º

Seção Tipo da Fm. Presidente Prudente 285 275 560 4º P Público 333 2º

Paleolago Tremembé em Quiririm 320 390 720 1º A Público 279 1º

Paleolago Tremembé na  Fazenda Santa Fé 305 380 705 2º A Privado 264 2º
Evolução 

Continental e 

Costeira Neógena e 

Quaternária

Registros da Catástrofe de Caraguatatuba e 

Evidências de Recorrência mais Antiga do 

Processo.

265 170 435 1º P Proteção Integral 266 1º

Pico de Itapeva 350 310 660 1º A APA (área pública) 280 1º

Cuesta Basáltica de Pardinho 300 215 515 5º A APA (área privada) 238 2º

Gruta do Riacho Subterrâneo 275 175 450 5º A Privado 221 1º

Caverna Santana 320 235 555 1º A Proteção Integral 214 2º

Unidades 

Geomorfológicas e 

Formas de Relevo

Sistemas Cársticos e 

Cavernas

Rifte Continental do 

Sudeste

Terrenos Pré-

cambrianos

Rochas Graníticas

Mineralizações 

Metálicas Pré-

cambrianas

Bacia do Paraná

Magmatismo 

Mesozoico

Bacia Bauru
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6.2. Potencialidade de Uso 

Para garantir um melhor aproveitamento do uso e proteção da integridade 

física dos geossítios, estes foram divididos em grupos de acordo com as suas 

potencialidades de uso. 

A partir dos resultados de quantificação do PUT e PUE, associados com os 

resultados da aplicação da fórmula PG para o valor científico, foi possível organizar 

os geossítios em três grupos distintos em relação às potencialidades de uso de 

Moura (2018). 

 

 Uso científico e educativo nível superior (PG>300; ou PG<300 com PUE e 

PUT <250) 

 Os geossítios que atingiram um resultado de valor de PG maior que 300 são 

os locais prioritários nas medidas de gestão em relação ao valor científico. 

Dentro de uma estratégia de geoconservação (Brilha, 2005), a proteção dos 

geossítios antecede a valorização destes, portanto, para aqueles locais prioritários 

de proteção, o uso deve ser restringido até que medidas protetivas sejam aplicadas 

neles. Portanto, os geossítios dentro deste grupo foram destinados apenas para o 

uso científico e uso educativo nível superior, delimitando assim o uso do geossítio 

para esses fins específicos (ex: Xenólitos do Manto da Praia Vermelha do Norte – 

Figura 15a). 

Porém, para aqueles geossítios que apresentaram valor de PG menor que 

300, mas com PUE e PUT menor que 250, também foram destinados apenas para o 

uso científico e educativo nível superior, pois não apresentam potencialidades de 

uso educativo ou turístico significativos (ex: Geyseritos Permianos de Anhembi – 

Figura 15b). Estes casos representam 59% do total de geossítios. 

 

 Uso científico e uso educativo todos os níveis (PG<300 com PUE>250 e 

PUT<250) 

 Os geossítios que apresentaram valores de PG menores que 300, com PUE 

maior que 250 e PUT menor que 250, foram destinados para o uso científico e 

educativo todos os níveis (ex: Vulcanismo Félsico do Morro do Polvilho – Figura 

15c). O uso turístico para estes casos não foi indicado por conta do baixo potencial 

para este fim, justificado pelo baixo valor da quantificação do potencial uso turístico. 

Representam 10% do total de geossítios. 
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 Uso científico, educativo e turístico (PG<300 com PUE e PUT>250) 

 Os geossítios que apresentaram PG menores que 300, e PUE e PUT 

significativos (maior que 250), foram indicados para todos os usos avaliados, 

científico, educativo e turístico (ex: Ilhote de Camburizinho – Figura 15d). 

Representam 31% do total de geossítios. 

 A Figura 16, apresenta mapa de localização dos geossítios com a 

potencialidade de uso deles. No Apêndice III, é listado a potencialidade de uso para 

todos os geossítios. 

 

 

Figura 15: Potencialidades de uso - exemplos de geossítios. Uso científico e educativo nível 
superior - Xenólitos do Manto da Praia Vermelha do Norte (A): o afloramento mostra dique com 

xenólitos do manto formados há cerca de 100 km de profundidade (Almeida, 2009). Foto: M.G.M. 
Garcia.  Geyseritos Permianos de Anhembi (B): campo de geyseritos atípico, por estarem situados 

num contexto intraplaca, semelhante aos geyseritos modernos de Yellowstone (USA) (Yamamoto et 
al., 2005). Uso científico e uso educativo todos os níveis – Vulcanismo Félsico do Morro do 
Polvilho (C):  rochas metavulcânicas ácidas que constituem-se de ocorrências únicas dentro do 
Grupo São Roque e para a Faixa Ribeira (Henrique-Pinto e Janasi, 2010). Foto: R. H. Pinto. Uso 
científico, educativo e turístico – Ilhote de Camburizinho (D): exibe registros da história geológica 
desde os dobramentos que evoluem para a foliação regional, boudins em três dimensões com 
foliação interna e dique (Reverte, 2014). Foto: M.G.M. Garcia.
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Figura 16 – Mapa de localização dos geossítios com indicação de potencialidades de uso.
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7. DISCUSSÃO 

 

7.1. Análise Crítica da Avaliação Quantitativa e Prioridade de Proteção 

A seguir, são apresentadas as principais considerações a partir dos 

resultados da avaliação quantitativa e do cálculo de prioridade de proteção.  

 

7.1.1. Valor científico 

A maior parte dos geossítios (67%) apresentou resultado significativo de 

quantificação do valor científico, correspondentes a maior que 250. Os critérios que 

tiveram as maiores pontuações foram Representatividade e Integridade. A maioria 

dos geossítios avaliados constituem os melhores exemplos para ilustrar os 

elementos ou processos relacionados às áreas temáticas nas quais estão inseridos 

e apresentam os principais elementos geológicos muito bem preservados, o que 

justifica a boa avaliação nesses critérios. 

Exemplo de geossítio com boa representatividade é o Varvito de Itu, 

localizado no município de Itu. Este geossítio corresponde à melhor exposição de 

ritmito glacial conhecida na Bacia do Paraná, registro clássico da glaciação 

neopaleozoica, tratando-se de uma ocorrência da geologia gondwânica no Brasil 

(Rocha-Campos, 2000) (Figura 17a). 

Os geossítios com boa integridade de seus elementos geológicos são 

principalmente aqueles que são constituídos de rochas de boa durabilidade, como 

os constituídos por rochas ígneas e metamórficas. Exemplo de geossítio nessa 

condição é o Gnaisses e Anfibolitos de Boiçucanga, constituído por gnaisses 

paraderivados associados ao magmatismo básico sob a forma de antigos diques 

deformados, representativo da tectônica colisional brasiliana (Dias-Neto, 2009) 

(Figura 17b). 

Já os critérios que receberam as menores pontuações na quantificação do 

valor científico dos geossítios foram Local Tipo e Conhecimento Científico. 

A maioria dos geossítios não foram locais onde a unidade geológica a que 

pertencem foi descrita e/ou nomeada originalmente, e muitas vezes o critério Local 

Tipo não era aplicável aos geossítios por se tratar de um conceito utilizado 

comumente para unidades estratigráficas, não tendo tradição no Brasil de utilizar 

este conceito para unidades ígneas ou metamórficas. Portanto, houve dificuldade de 
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identificar se o geossítio era um local tipo ou não, justificando assim os baixos 

valores para este critério. 

Em relação ao critério Conhecimento Científico, este também recebeu as 

menores pontuações, pois grande parte dos geossítios não apresentam publicações 

internacionais ou em livros. Porém, este critério é passível de mudanças, pois novos 

estudos e publicações podem ser feitos sobre as áreas avaliadas. A inexistência de 

publicações científicas não significa que o local não apresenta valor científico, 

podendo indicar apenas que não foram realizados estudos ou que o local ainda não 

apresentou interesse para a comunidade científica (Brilha, 2016). 

 

7.1.2. Potencial uso educativo e turístico 

De acordo com os resultados das quantificações, a maior parte dos geossítios 

apresenta potencial uso educativo (86%) e uso turístico (75%) de relevância 

nacional segundo o Geossit, que correspondem aos geossítios que atingiram valores 

maiores que 200 nessas quantificações. 

Dentre os critérios utilizados na avaliação quantitativa do PUE e PUT, 

Logística e Associação com outros Valores obtiveram, de modo geral, as maiores 

pontuações. Isso se deve ao fato de que a maior parte dos geossítios estarem 

localizados próximos de regiões habitadas ou de áreas com valor ecológico ou 

cultural. 

Como exemplo de geossítio nessas condições, temos o Granito Cantareira 

(Foto 17c), localizado no município de São Paulo. Este geossítio está próximo a uma 

boa infraestrutura para locação de turistas e estudantes, com uma grande variedade 

de alojamentos e restaurantes, e inserido dentro do Parque Estadual da Cantareira, 

que apresenta uma das maiores áreas de mata tropical nativa do mundo situada em 

região metropolitana, além de abrigar animais em extinção como o gato-do-mato e a 

jaguatirica. 

Já os critérios que receberam as menores pontuações foram Beleza Cênica, 

Densidade Populacional e Nível Econônico. 

A maioria dos geossítios (69%) não é utilizada em campanhas turísticas ou é 

utilizada em campanhas turísticas locais de forma eventual, o que colabora com a 

ideia de que a maioria dos geossítios não apresenta atrativos cênicos para as 

pessoas, não sendo portanto muito óbvia a percepção do público em geral da 

necessidade de proteção desses geossítios. Portanto, enfatiza-se a necessidade de 
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conscientização do público em geral, comunidade e governantes sobre a 

importância desses locais em termos geológicos, para que estas possam valorizar 

esses geossítios. 

A maior parte dos geossítios (66%) está situada em municípios com menos 

de 250 habitantes por km². Segundo Brilha (2016), quanto menor a densidade 

populacional do município que determinado geossítio está inserido, menor é a 

quantidade de turistas ou estudantes disponíveis para visitar este geossítio, portanto 

menor é a sua pontuação em relação ao potencial uso turístico e educativo. Porém, 

vale lembrar que existe o turismo de natureza, fora de zonas urbanas, na qual o 

perfil do turista que busca este tipo de turismo possui preferência por lugares 

afastados e em municípios com menores densidades populacionais. Portanto, este 

critério deve ser debatido com maior cuidado em relação ao potencial uso turístico, 

uma vez que pela a abordagem de Brilha (2016), este considerou o território e 

realidade de Portugal para o estabelecimento da metodologia de quantificação. 

Assim, sugere-se que esse critério, Densidade Populacional, deva ser reavaliado e 

verificado a sua aplicabilidade para a realidade brasileira. 
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Figura 17: Exemplos de geossítios, que se destacam no critério representatividade (A: Varvito de 

Itu), boa integridade (B: Gnaisses e Anfibolitos de Boiçucanga) e com boa logística e associação 

com outros valores (C: Granito Cantareira). Fotos: M.G.M. Garcia. 

 

7.1.3. Risco de degradação 

Todos os geossítios foram avaliados quantitativamente em relação ao risco de 

degradação que estão sujeitos. 

Os geossítios de interesse geomorfológico do inventário, representados pelos 

geossítios do contexto geológico Unidades Geomorfológicas e Geoformas, 

dificilmente estão em risco eminente de serem destruídos por completo, uma vez 

que, por suas grandes dimensões, isso dificilmente ocorreria. 

O geossítio Cratera de Colônia, por exemplo, localizado no município de São 

Paulo, apresenta uma área de aproximadamente 9 km², com 3,6 km de diâmetro 

(Velázquez et al., 2013) e, apesar de ser uma cratera habitada que está sendo muito 
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degradada por conta das ocupações irregulares, a velocidade de sua degradação 

por completo, em relação aos geossítios de menor porte, é incomparável (Figura 

18). Portanto, optou-se por não analisar o risco de degradação dos geossítios 

geomorfológicos junto com os outros geossítios do inventário. Vale lembrar que os 

geossítios geomorfológicos também estão sujeitos a riscos, não dispensando 

portanto a implantação de medidas de geoconservação neles. 

Assim, na análise do risco de degradação apresentada neste trabalho, por ter 

fins comparativos, serão excluídos os geossítios de interesse geomorfológico. 

 

 

Figura 18: Cratera de Colônia: representa a única cratera de impacto do estado, desenvolvida 

essencialmente sobre rochas pré-cambrianas, definida por um anel colinoso que se eleva cerca de 

125 metros sobre uma planície aluvial interior pantanosa. Fonte da imagem: Velázquez et al (2013). 

 

 Na avaliação feita através do Geossit, a maior parte dos geossítios do 

inventário apresenta risco de degradação médio (44%), seguido por baixo (30%) e 

alto (26%). Se somados os geossítios em risco médio e alto (valores de RD maiores 

que 200), estes representam um total de 70% dos geossítios. Ou seja, a situação 

geral dos geossítios, em termos de risco de degradação, é alarmante. 

Na Figura 19, são exemplificados geossítios em risco para cada um dos 

critérios de avaliação do RD, e na Figura 20, a relação proporcional de geossítios 

que atingiram a pontuação máxima (risco mais elevado) para cada critério avaliado. 
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Figura 19: Critérios de risco de degradação, segundo o Geossit, e exemplos de geossítios. Falhas 
Pós-sedimentares de Taubaté (A e B): representa o terceiro evento deformador do Rifte Continental 

do Sudeste do Brasil, de caráter distensivo (Pleistoceno Tardio a Holoceno), que deu o contorno atual 
da distribuição dos sedimentos (Riccomini et al., 2004). Pavimento Estriado de Guaraú (C): 

evidências de evento paleopaleozoico glacial representadas por um pavimento estriado que se 
formou sobre um granito do Complexo Granitóide Itu que constitui, localmente, o embasamento 
cristalino, e um pacote de diamictitos do Subgrupo Itararé́ depositado sobre o mesmo (Pérez-Aguilar 
et al., 2009). Diques Clásticos da Bandeirantes (D): boa exposição de diques clásticos 
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interpretados como sismitos intrudidos em siltitos da Formação Corumbataí (Turra, 2009). Contato 
entre o Grupo Itaiacoca e a Fm Furnas em Itapeva (E): melhor exemplo do contato entre as duas 
unidades, que representam um marco na história geológica do estado (Garcia et al., 2015 - relatório 
científico final, não publicado). Lavas Almofadadas do Bom Jesus (F): afloramento de rochas 
máficas  que representa a camada superior da crosta oceânica contendo pillow lavas de um 
complexo ofiolítico pré-cambriano com a estratigrafia da crosta oceânica quase completa (Tassinari et 
al., 2001). Turmalina Granito Perus (G): granito, com bandamento alternado pegmatito e aplito, de 

composição química extremamente fracionada, rico em elementos químicos incompátiveis (B, Li, U e 
Rb) e mineralogia peculiar (Wernick e Teuppenhayn, 1996).Terraço Marinho do Pleistoceno da 
Praia Vermelha do Norte (G): terraço marinho, de provável idade pleistocênica, aflorante junto a 
uma praia atual. Pode ter evolução semelhante ao terraço marinho da foz do Rio Itaguaré, inclusive 
com condicionamento tectônico, e ter funcionado como barreira arenosa durante a transgressão 
marinha holocênica (Garcia et al., 2015 - relatório científico final, não publicado). 
Metaconglomerados do Rodoanel (H): excelente exposição dos metaconglomerados deformados 
da Fm. Morro Doce do Grupo São Roque (Garcia et al., 2015 - relatório científico final, não 
publicado). Fotos: M.G.M. Garcia. 

 

Figura 20: Quantidade de geossítios que atingiram o valor máximo (4) nos critérios do Geossit para o 

RD. B1 (máx.): possibilidade de deterioração de todos os elementos geológicos. B2 (máx.): local de 

interesse situado a menos de 100 m de área/atividade com potencial de causar degradação. B3 

(máx.): local de interesse situado em uma área sem proteção legal, nem controle de acesso. B4 

(máx.): local de interesse localizado a menos de 100 m de estrada asfaltada com local de 

estacionamento para veículos. B5 (máx.): local de interesse localizado num município com mais de 

1000 habitantes por km². 

 

Como é observado na Figura 20, os critérios do RD que atingiram a máxima 
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pontuação na maioria dos geossítios foram Proteção Legal (67%) e Acessibilidade 

(63%). Isto implica que a maior parte dos geossítios estão situados em áreas sem 

proteção legal (locais públicos ou privados, sem medidas efetivas de proteção) e de 

fácil acesso, o que facilita o contato de pessoas que, quando não orientadas, não 

conscientes e má intencionadas, podem praticar ações de vandalismos nos locais de 

importância geológica. 

Como exemplo clássico de geossítio nessa condições, temos o Lavas 

Almofadadas de Pirapora de Bom Jesus (Figura 19f), localizado no município de 

Pirapora de Bom Jesus. Este geossítio está em área pública com acesso livre, em 

corte de rua asfaltada em área urbana, em frente a uma escola e próximo de igrejas 

e pequenos comércios. 

Um outro exemplo do inventário, é a categoria geológica Rifte Continental do 

Sudeste do Brasil. Todos os geossítios dessa categoria receberam a pontuação 

máxima (4) nos critérios Deterioração dos Elementos Geológicos, Proximidades a 

Áreas/Atividades com Potencial de Causar Degradação, Proteção Legal e 

Acessibilidade. Isto significa que todos os geossítios desta categoria apresentam: i) 

possibilidade de deterioração de todos os seus elementos geológicos (consequência 

da fragilidade e vulnerabilidade dos geossítios); ii) estão localizados a menos de 100 

metros de atividade com potencial de causar degradação; iii) estão em área sem 

proteção legal efetiva e nem controle de acesso; iv) e estão a menos de 100 metros 

de estrada asfaltada com estacionamento de veículos. 

 

7.1.4. Prioridade de proteção 

Foram calculadas a prioridade de proteção dos geossítios através da 

metodologia apresentada pelo Geossit (PP) e pela fórmula criada neste presente 

estudo, denominada de Prioridade de Gestão (PG). Foi possível constatar que a 

simples somatória do valor de interesse, seja científico, uso turístico ou educativo, 

com o risco de degradação, não é ideal para elaborar um ranking de prioridade de 

proteção de geossítios, como sugere a metodologia adotada pelo Geossit. 

Como exemplo, temos o geossítio Varvito de Itu. Pelo cálculo de PP do 

Geossit, este é colocado, dentre os geossítios da categoria Bacia do Paraná: i) em 

7º lugar em relação à prioridade de proteção segundo o valor científico (em um total 

de 20 geossítios dentro de sua categoria); ii) e em 4º lugar em relação ao valor 

educativo (em um total de 9) e turístico (em um total de 7). Porém, este geossítio, 
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apesar de apresentar valor científico, turístico e educativo elevado (respectivamente, 

370, 340 e 325), na classificação de tipologia de Fuertez-gutierrez e Fernandes-

Martinez (2010) este se enquadra na categoria área, que apresenta fragilidade e 

vulnerabilidade baixas e alta resistência à pressão. Além disso, este geossítio está 

localizado em área de proteção integral, o Parque Geológico do Varvito, ou seja, já 

está submetido a um regime de proteção efetivo. 

Levando em conta estes fatores, era de se esperar que o geossítio Varvito de 

Itu estivesse em posições menos prioritárias em relação às medidas de proteção 

comparando com os demais geossítios da categoria. Por isso, a simples somatória 

do valor de interesse, seja VC, PUE ou PT com o RD, utilizado no cálculo do PP 

como sugere a metodologia do Geossit, não é muito diagnóstica na priorização dos 

geossítios para medidas de proteção. 

Assim, utilizando a fórmula proposta neste trabalho (PG), na qual leva em 

consideração a avaliação individual da tipologia e regime de proteção dos 

geossítios, além dos resultados da quantificação do VC, PUE ou PUT (de acordo 

com o interesse) e RD, a prioridade de proteção do geossítio Varvito de Itu fica: i) 

em relação ao valor científico, em 17º lugar (em um total de 20); ii) em relação ao 

valor turístico em 7º lugar (em um total de 7) e; iii) em relação ao valor educativo, em  

9º lugar (em um total de 9). Estes resultados, em uma análise realista, são mais 

próximos da situação que se encontra o geossítio. 

Vale observar que, para a prioridade de proteção para os valores turístico e 

educativo, o geossíto alcançou nesta nova avaliação os últimos lugares. Para a 

avaliação destes valores, só foi considerado os geossítios dentro da categoria que 

atingiram valores maiores que 250 na quantificação, pois segundo Brilha (2016) a 

conservação de um geossítio com alto valor científico independe do seu uso turístico 

e/ou educativo, mas a conservação para estes usos só faz sentido se este 

efetivamente for utilizado como recurso educacional ou turístico. 

 

7.2. Análise das Entrevistas 

Foram realizadas pesquisas bibliográficas e entrevistas estruturadas com 

profissionais ligados a instituições públicas responsáveis pela gestão do patrimônio 

geológico e gestores de parques geológicos, a fim de verificar o que está sendo feito 

e perspectivas futuras em relação à geoconservação nos diversos âmbitos da 

administração.(federal, estadual e municipal). 
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Após análises das entrevistas, constatou-se que algumas ações estão sendo 

realizadas em prol da conservação dos locais de importância geológica, nos níveis 

federal, estadual e municipal, como inventários, cadastramentos, valorização, 

criação de propostas de leis de geoparques e propostas de programas de incentivo 

ao proprietário para a conservação dos locais de importância geológica. 

 Porém, é evidente que ainda há muito o que ser feito e aprimorado, pois 

existem ainda muitos desafios, dificuldades e lacunas quando se trata de 

conservação dos locais de importância geológica. Além de lacuna na legislação (a 

aplicação das leis existentes para a conservação do patrimônio geológico se dá de 

forma indireta, salvo leis específicas para os depósitos fossilíferos e sítios cársticos), 

os entrevistados foram unânimes em ressaltar a importância de conscientizar a 

população em geral e governantes sobre a importância de conservar os locais de 

importância geológica, pois o cenário atual é de grande alienação quanto a este 

tema. 

Uma vez que as pessoas entendam o meio abiótico como parte integrante e 

importante de suas vidas, história e cultura, é mais provável que estas apoiem as 

ações de geoconservação e tornem também agentes ativos desta mudança de 

consciência. Um exemplo internacional onde é possível a participação da população 

nas ações de geoconservação é o programa Apadrinha uma Rocha, do Instituto 

Geológico e Mineiro da Espanha, no qual a pessoa se torna responsável por cuidar 

e vigiar um local de interesse geológico. Para candidatar-se como padrinho, basta 

entrar no site do instituto (http://info.igme.es/ielig/), escolher um local de interesse 

geológico e preencher uma ficha.  

Mesmo dentro da comunidade científica, a consciência de que é importante 

conservar o patrimônio geológico ainda não é unanimidade. Um exemplo de falta de 

percepção da comunidade geocientífica na conservação do patrimônio geológico é a 

coleta desenfreada de amostras geológicas, que muitas vezes é demasiada e não 

necessária, podendo até mesmo descaracterizar por completo um geossítio. 

Exemplo disso dentro do inventário do patrimônio geológico do estado de São Paulo 

é o Sítio Fossilífero de Pirapozinho (concentração incomum de cascos bem 

preservados de quelônios do cretáceo, podendo encontrar também ao longo do 

afloramento restos de répteis, lamelibrânquios, carófitas e crustáceos – Garcia et al., 

2015 - relatório científico final, não publicado) que foi muito modificado devido à 
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exploração intensiva dos fósseis (Figura 21) por um(a) pesquisador(a), segundo 

informação de uma testemunha local. 

  

 

Figura 21: Sítio Fossilífero de Pirapozinho. Local da exploração intensiva de fósseis (A), casco fóssil 

de quelônio (B) e vista geral do afloramento (C). Fotos: M.G.M. Garcia. 

 

Ter o apoio da comunidade científica nas ações de geoconservação também 

é importante na proposição de novos locais para comporem um inventário do 

patrimônio geológico. Em Portugal, por exemplo, foi realizado o inventário nacional 

do patrimônio geológico e é possível propor novos locais para comporem o 

inventário, sendo necessário entrar em contato pelo site (http://geossitios.progeo.pt/) 

com o responsável pela categoria temática que o local se insere para avaliação. 

 Segundo os entrevistados, foi ressaltada também a importância da criação de 

comissões (como a SIGEP que, no caso, seria a reativação dela, uma vez que 

atualmente se encontra inativa) que avalie e valide o patrimônio geológico, e 

conselhos, câmaras ou grupos dentro da administração pública que discutam as 

questões relativas à conservação dos locais de importância geológica.  

No Brasil, dentro de universidades, instituições de pesquisas e algumas 

prefeituras, vemos uma série de ações voltadas à conservação do patrimônio 

geológico, porém é necessário também que exista um elo com grupos do governo 
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com poder de lei, para que o patrimônio geológico seja efetivamente protegido com 

a criação de leis específicas para os elementos geológicos. 

Assim, os produtores do conhecimento (universidades, instituições de 

pesquisas e algumas prefeituras) poderiam proporcionar a parte técnica para o 

inventário, caracterização e validação dos locais de importância geológica, 

trabalhando também como assessoria técnica para os grupos de governo com poder 

de lei na criação de legislação específica para o patrimônio geológico. 

 Outra questão levantada pelos entrevistados foi a relação com o proprietário 

que o patrimônio geológico está inserido. 

A conservação tem que ser atrativa e incentivadora, para que o proprietário, 

voluntariamente, se insira em programas que visam proteger os locais de 

importância geológica que estão sobre o seu domínio territorial. Talvez com geração 

de renda, abatimento de impostos entre outras medidas possíveis. 

Um exemplo que utiliza da iniciativa do proprietário para a conservação do 

patrimônio natural, são as Reservas Particulares de Patrimônio Natural (RPPN), 

criadas em 1990 e que posteriormente tornaram-se uma das categorias de unidade 

de conservação de uso sustentável com a publicação da Lei nº 9.985 de 18 de Julho 

de 2000 e regulamentada pelo Decreto nº 5.746 de 05 de Abril de 2006. 

As RPPN foram criadas com o objetivo de integrar a sociedade civil com o 

poder público na busca da conservação do meio natural, onde o próprio proprietário, 

consciente da necessidade de conservação da natureza, busca tornar a sua 

propriedade um local de conservação perpétua dos ambientes naturais. Como 

alguns dos benefícios ao proprietário, temos: i) isenção do Imposto Territorial Rural 

(ITR); ii) poder desenvolver atividades de ecoturismo e educação ambiental em área 

reconhecidamente protegida pelo Poder Público; iii) poder formalizar parcerias com 

instituições públicas e privadas; iv) além de aumentar o status e marketing de sua 

propriedade (Souza et al., 2012). 

Porém, as RPPN, conforme descrito no Decreto nº 5.746 de 05 de Abril de 

2006, são voltadas para a conservação da biodiversidade. Portanto, é necessário 

iniciativas de criação de programas voltadas especificamente para a proteção da 

geodiversidade. De qualquer forma, as RPPN servem de modelo e incentivo para 

ações futuras voltadas para a conservação do patrimônio abiótico e a consciência da 

importância do patrimônio geológico tem que estar bem estabelecida na população 
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em geral, para que esta voluntariamente entre em programas de conservação da 

geodiversidade. 

 Em relação à gestão dos parques geológicos (Parque Geológico do Varvito e 

Parque Caverna do Diabo), o que se percebe, por meio da resposta dos 

entrevistados, é que faltam recursos financeiros, investimento por parte do governo 

nesses parques (que são públicos). Esta falta de investimento acaba refletindo no 

pequeno número de funcionários (o que acaba sobrecarregando os gestores com 

outras funções não ligadas à gestão), manutenção e estrutura dos parques. Além 

disso, foi sugerido também que houvesse mais parcerias entre institutos de pesquisa 

para melhor indicar as medidas de conservação e implantação de novas tecnologias. 
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8.  PROPOSTAS DE GESTÃO DOS GEOSSÍTIOS 

 

O melhor cenário para a conservação dos geossítios seriam medidas que 

proporcionem tanto proteção legal quanto física destes. Portanto, pode-se dizer que, 

dentre os geossítios do inventário, apenas aqueles que estão em parques possuem 

proteção efetiva de seus elementos geológicos, uma vez que compõem áreas 

monitoradas, com gestão e são resguardadas por medidas legais. Em condições 

melhores ainda estão os geossítios que estão em parques no qual os elementos 

geológicos são a atração principal, pois desta forma a proteção dos elementos 

naturais do parque estará focalizada principalmente neles. 

Dentre os parques que alguns dos geossítios estão localizados, temos dois 

exemplos onde a principal temática são os elementos geológicos, o Parque do 

Varvito e o Parque Rocha Mountonné, sendo ambos patrimônios tombados pelo 

Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico,  Artístico e 

Turístico do Estado de São Paulo). Na Figura 22, são apresentadas algumas 

medidas de proteção física dos geossítios dentro destes parques. 

 Vale lembrar que, além da importância do enquadramento legal e proteção 

física dos geossítios, é igualmente importante em um processo de geoconservação 

estabelecer medidas de valorização dos geossítios através da divulgação de sua 

importância geológica para o público em geral. Porém, é preferível que esta etapa 

seja posterior à proteção legal e física dos geossítios, para evitar ações de 

vandalismo e depredação deles. Na Figura 23, são apresentados dois exemplos de 

medidas de valorização do patrimônio geológico no Parque do Varvito, feito através 

de painéis interpretativos e panfletos. 
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Figura 22: Exemplos de elementos de proteção física dos geossítios. Parque Rocha Mountonné - A: 

grade, dentro do parque, que separa a rocha mountonné (B) dos visitantes. Parque Geológico do 

Varvito - C: catraca onde é feito o controle de acesso de visitantes. D e E: placas com avisos de 

medidas de proteção. 
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Figura 23: Exemplos de medidas de valorização do patrimônio geológico no Parque do Varvito. 

Panfletos (A) e Placas interpretativas (B). 

 

Porém, a maior parte dos geossítios (72%) estão em áreas sem proteção ou 

proteção efetiva intermediária e sem estruturas físicas que visam proteger os 

elementos geológicos direta ou indiretamente. 

Para estes, é necessário sugerir medidas de proteção legal e física para que 

sejam geridos futuramente. No Quadro 8.1, são sugeridos enquadramentos legais e 

proteção física para esta grande parcela de geossítios, divididos em grupos, além de 

indicar aqueles geossítios que já possuem leis que os protegem pela sua própria 

natureza, como os fossilíferos e cársticos. 

Ao partir dos resultados e discussões deste trabalho, é possível elaborar um 

modelo conceitual que sintetiza a perspectiva de gestão dos geossítios do inventário 

do patrimônio geológico de São Paulo, levando em conta o panorama atual dos 

geossítios do inventário e panorama da geoconservação no Brasil, tornando-se 

assim um guia para futuras ações de gestão (Quadro 8.1). 
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Quadro 8.1: Modelo conceitual de gestão do patrimônio geológico do estado de São Paulo. 

Legislação I Justificativa I Legislação II Justificativa II Legislação III Justificativa III

Geossítios Cársticos
1 Decreto nº 6.640 de 07 de Novembro de 

2008

Atividades consideradas efetivamente ou 

potencialmente poluidores ou degradadores 

de cavidades naturais subterrâneas, bem 

como de sua área de influência, dependerão 

de prévio licenciamento pelo órgão ambiental

Geossítios Fossilíferos2 Decreto-Lei nº 4.146 de 04 de Março de 

1942

A extração de espécimes fósseis depende 

de autorização prévia e fiscalização do 

DNPM

Geossítios com Alto Valor 

Turístico (podem incluir os grupos 

1 e 2)

Lei nº 9.985 de Julho de 2000 - SNUC: 

grupo Proteção Integral, categoria Parque 

Nacional (podendo ser estadual ou 

municipal também)

Preservação de ecossistemas naturais de 

grande relevância ecológica e beleza cênica

Demais Geossítios - -

Valor científico

Valor educativo

Valor turístico

Uso científico e educativo nível 

superior

10 % dos geossítios (PG<300 com 

PUE>250 e PUT<250)
Uso científico, educativo e turístico 

31% dos geossítios. (PG<300 

com PUE e PUT>250)

Atividades atuais

Dificuldades, desafios e lacunas

Sugestões de melhoria
i) Criação de conselhos que caracterizem, avaliem e valide o patrimônio geológico; ii) criação de  grupos, câmaras no governo para a consolidação de leis específicas voltadas para os locais de importância 

geológica; iii) maior preocupação em trazer o proprietário e comunidade para se envolverem nas questões voltadas à geoconservação; iv) estabelecer parceria entre instituições públicas e os parques 

geológicos para o estabelecimento de medidas de geoconservação e novas tecnologias; v) maior investimento e interesse do governo nos temas relativos à geoconservação

 59% dos geossítios (PG>300; ou 

PG<300 com PUE e PUT <250)

Uso científico e uso educativo 

todos os níveis 

Panorama atual e perspectivas futuras

Inventários, cadastramentos, valorização, criação de propostas de leis de geoparques e propostas de programas de incentivo ao proprietário para a conservação dos locais de importância geológica

i) Falta de legislação específica para o patrimônio geológico; ii) falta de conscientização da população em geral, governantes e comunidade científica sobre a importância da geoconservação; iii) falta de 

incentivo para o proprietário que possui um local de importancia geológica em seu domínio territorial conservar isto; iv) falta de investimento financeiro em parques o que reflete em pequeno número de 

funcionários, dificuldades na manutenção e problemas nas estrutura nos parques. 

Pico de Itapeva, Lavas Almofadadas de Pirapora do Bom Jesus, Falha da Lancinha, Zona de Cisalhamento Itu, Turmalina Granito Perus, Granito Anatético Nazaré Paulista,Topazitos do Cabuçu, Turmalinitos 

da Fazenda Soledade, Registro de Floresta Temperada do Grupo Itararé, Fósseis vegetais carboníferos do Grupo Itararé em Campinas, Sill de Diabásio na Fm Piramboia, Diabásio com Feições em Jump 

de Rio Claro, Seção Tipo da Fm. Presidente Prudente, Sítio Fossilífero de Pirapozinho, Fitofósseis e Palinomorfos de Itaquecetuba, Falhas Pós-Sedimentares de Taubaté, Terraços Holocênicos do Pontal da 

Trincheira, Beachrock de Ubatuba, Escarpamento Estrutural Furnas, SP/PR, Pico de Itapeva, Gruta da Toca, Gruta do Riacho Subterrâneo

Pico de Itapeva, Vulcanismo Félsico Morro do Polvilho, Turmalina Granito Perus, Sienogranito Atibaia - Pedra Grande, Topazitos do Cabuçu, Formação Ferrífera do Tanque Grande, Fósseis Vegetais 

Carboníferos do Grupo Itararé em Campinas, Pavimento Estriado de Guaraú, Diabásio com Feições em Jump de Rio Claro, Lacólito de Diabásio de Limeira, Icnofósseis da Usina de Porto Primavera, 

Contato entre as Formações Araçatuba e Vale do Rio do Peixe, Bacia de São Paulo na Cidade Universitária, Paleolago Tremembé em Quiririm, Terraço Marinho Pleistocênico da Praia Vermelha do Norte, 

Registros da Catástrofe de Caraguatatuba e Evidências de Recorrência mais Antiga do Processo, Pico de Itapeva, Escarpamento Estrutural Furnas, SP/PR, Gruta do Riacho Subterrâneo, Grutas dos Paivas

Pico de Itapeva, Dobras de Apiaí, Turmalina Granito Perus, Charnockito Ubatuba, Topazitos do Cabuçu, Formação Ferrífera do Tanque Grande, Fósseis Vegetais Carboníferos do Grupo Itararé em 

Campinas, Tempestitos da Formação Corumbataí, Diabásio com Feições em Jump de Rio Claro, Sill de Diabásio na Fm Piramboia, Icnofósseis da Usina de Porto Primavera, Seção Tipo da Fm. Presidente 

Prudente, Paleolago Tremembé em Quiririm, Paleolago Tremembé na  Fazenda Santa Fé, Registros da Catástrofe de Caraguatatuba e Evidências de Recorrência mais Antiga do Processo, Pico de Itapeva, 

Cuesta Basáltica de Pardinho, Gruta do Riacho Subterrâneo, Caverna Santana

Potencialidade de Uso

Modelo Conceitual Síntese para Orientação na Gestão dos Geossítios do Inventário do Patrimônio Geológico do Estado de São Paulo

Instalação de cercas, muros, 

placas proibitivas de ações 

degradantes

Proteção Legal
Proteção FísicaGrupo

Decreto-Lei nº 25 

de 30 de Novembro 

de 1937

Todos os 

geossítios do 

inventário possuem 

relevância 

científica, ou seja, 

elementos notáveis 

de natureza 

geológica, portanto 

todos são 

susceptíveis ao 

tombamento. 

Lei nº 9.985 de 

Julho de 2000 - 

SNUC: grupo 

Proteção Integral, 

categoria 

Monumento 

Natural

Sítios naturais 

raros, singulares 

ou de grande 

beleza cênica, 

podem se 

enquadrar em 

Monumento Natural

Prioridade de Gestão (1º e 2º posições por categoria)
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O inventário do patrimônio geológico do estado de São Paulo, o primeiro na 

América Latina a utilizar um método sistemático na seleção de geossítios, resultou 

na escolha de diversos geossítios representativos da evolução geológica do estado. 

Como todo inventário, este não é fechado e está em constante atualização, tanto 

com a inclusão de novos geossítios através de novas pesquisas, quanto na exclusão 

de geossítios por perda de representatividade. 

Por meio da quantificação dos geossítios de seus valores científico, risco de 

degradação, potencial uso turístico e educativo, juntamente com a avaliação de seus 

regimes de proteção e tipologia, foi possível trabalhar formas que proporcionassem 

a avaliação das potencialidades de uso desses geossítios, além da elaboração de 

lista de prioridade de proteção destes. 

A avaliação da potencialidade de uso dos geossítios torna-se muito 

importante em uma medida de geoconservação, pois permite direcionar o uso de 

forma a respeitar as características, fragilidades e vulnerabilidades dos geossítios, 

minimizando os danos causados a eles, além de potencializar o aproveitamento 

deles. 

O uso da metodologia Geossit, a principal ferramenta difundida no país de 

quantificação dos geossítios e sítios da geodiversidade, foi essencial para realizar 

este trabalho. Porém, foram verificadas algumas incongruências nos resultados de 

lista seriada de prioridade de proteção a partir da metodologia disponibilizada pelo 

aplicativo, além de outras considerações. Portanto, recomenda-se a revisão do 

cálculo da prioridade de proteção (PP) disponibilizada pelo Geossit, além da revisão 

também dos seguintes critérios de avaliação quantitativa, por não refletirem a 

realidade brasileira: i) Local-Tipo na avaliação quantitativa do valor científico; ii) e 

Densidade Populacional na avaliação quantitativa do potencial uso turístico. 

Pelos resultados da avaliação do risco de degradação, percebe-se que muitos 

geossítios se encontram em situações de risco, por conta de suas fragilidades e 

vulnerabilidades que estão sujeitos. Assim, espera-se que no Brasil, em breve, se 

estabeleça a cultura da geoconservação na mentalidade da população em geral. No 

geral, o critério de avaliação quantitativa do potencial uso turístico e educativo que 

recebeu uma das menores pontuações foi Beleza Cênica. Isso significa que a 
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maioria dos geossítios não apresenta atrativo cênico para as pessoas, dificultando 

ainda mais a percepção destas de que é preciso conservar estes locais. 

Muitas atividades em prol da geoconservação estão sendo estabelecidas por 

órgãos públicos, prefeituras e universidades, porém o envolvimento ainda é restrito à 

comunidade especializada na área. Esta falta de elo entre os produtores do 

conhecimento e o público em geral, acaba refletindo nos principais dilemas da 

geoconservação: i) falta de legislação específica voltada para a geodiversidade; ii) 

degradação antrópica dos locais de importância geológica; iii) falta de investimento 

público em projetos e parques com temática geológica e; iv) dificuldade do 

proprietário e comunidade de entender a importância do patrimônio geológico no 

estabelecimento de medidas de geoconservação. 

Portanto, recomenda-se, para medidas efetivas de geoconservação, a 

aproximação do público em geral (no qual inclui inclusive a comunidade geocientífica 

que não está familiarizada com a temática de geoconservação) nas estratégias 

voltadas para a conservação do patrimônio geológico. A comunidade científica, 

especialistas de órgãos públicos e gestores de parques geológicos não podem 

trabalhar sozinhos na conservação do patrimônio geológico. Muito está sendo feito 

pelos especialistas na área, mas é necessário apoio da população em geral, do 

poder público e aqueles com poder de conceber leis, se quisermos o avanço efetivo 

da geoconservação no Brasil. Uma vez estabelecida a conscientização geral da 

importância do patrimônio geológico, fica muito mais fácil de estabelecer 

mecanismos e instrumentos legais que justifiquem a sua conservação. 

Por fim, conclui-se que o inventário do patrimônio geológico do estado de São 

Paulo, junto com suas avaliações quantitativas, lista de prioridade de proteção e 

potencialidades de uso, constituem em uma base de dados poderosa para serem 

utilizadas em futuras atividades de manejo e também serve de modelo e incentivo 

para os outros estados brasileiros com o objetivo de, no futuro, termos o inventário 

do patrimônio geológico nacional. Assim, a participação da comunidade científica na 

proposição de novos geossítios se torna muito importante.  

Este e outros passos realizados em prol da geoconservação constituem em 

importantes iniciativas a fim de propagar o conhecimento geológico e resguardar o 

patrimônio geológico. Espera-se que esta nova consciência de geoconservação 

cresça cada vez mais entre os profissionais das geociências para que estes apoiem 

as iniciativas, participem delas e criem as suas próprias, a fim de propagar esta nova 
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consciência para o público não familiarizado com a linguagem científica. Num futuro 

próximo espera-se que em todos os segmentos da sociedade haja pessoas 

engajadas nas medidas de geoconservação, para que as futuras gerações também 

possam desfrutar e respeitar o patrimônio geológico. 
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VALOR CIENTÍFICO 

Critérios/Indicadores Parâmetros 

A1. Representatividade 
 

O local de interesse é o melhor exemplo, atualmente conhecido, na área de trabalho, 
para ilustrar elementos ou processos, relacionados com a área temática em questão 
(quando aplicável) 

4 

O local de interesse é um bom exemplo para ilustrar elementos ou processos, 
relacionados com a área temática em questão (quando aplicável) 

2 

O local de interesse ilustra razoavelmente elementos ou processos, relacionados com a 
área temática em questão (quando aplicável) 

1 

Não se aplica 0 

         
A2. Local-tipo 

 
É considerado local-tipo (local onde a unidade geológica a que pertence foi descrita 
e/ou nomeada originalmente)  

4 

É considerado local-tipo secundário 2 

Não se aplica 0 

         
A3. Conhecimento científico 

 
Existem artigos sobre o local de interesse em livro, em revistas científicas 
internacionais, diretamente relacionadas com a categoria temática em questão 
(quando aplicável) 

4 

Existem artigos sobre o local de interesse em revistas científicas nacionais, diretamente 
relacionadas com a categoria temática em questão (quando aplicável) 

2 

Existem resumos apresentados sobre o local de interesse em anais de eventos 
científicos, ou em relatórios inéditos, diretamente relacionados com a categoria 
temática em questão (quando aplicável) 

1 

Não se aplica 0 

         
A4. Integridade 

 
Os principais elementos geológicos (relacionados com a categoria temática em 
questão, quando aplicável) estão muito bem preservados 

4 

O local de interesse não está muito bem preservado, mas os principais elementos 
geológicos  (relacionados com a categoria temática em questão, quando 
aplicável)ainda preservados 

2 

O local de interesse tem problemas de preservação e os principais elementos 
geológicos   (relacionados com a categoria temática em questão, quando aplicável) 
estão alterados ou modificados 

1 

Não se aplica 0 

         
A5. Diversidade geológica 

 
Local de interesse com 5 ou mais tipos diferentes de aspectos geológicos com 
relevância científica 

4 

Local de interesse com 3 ou 4 tipos diferentes de aspectos geológicos com relevância 
científica 

2 

Local de interesse com 1 ou 2 tipos diferentes de aspectos geológicos com relevância 
científica 

1 
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Não se aplica 0 

         
A6. Raridade 

 
O local de interesse é a única ocorrência deste tipo na área de estudo (representando a 
categoria temática em questão, quando aplicável  

4 

Existem, na área de estudo, 2-3 exemplos de locais semelhantes (representando a 
categoria temática em questão, quando aplicável) 

2 

Existem, na área de estudo,4-5 exemplos de locais semelhantes (representando a 
categoria temática em questão, quando aplicável) 

1 

Não se aplica 0 

         
A7. Limitações ao uso 

 
Não existem limitações (necessidade de autorização, barreiras físicas, etc) para realizar 
amostragem ou trabalho de campo 

4 

É possível fazer amostragem ou trabalho de campo depois dee ultrapassar as 
limitações existentes 

2 

A realização de amostragem ou trabalho de campo é muito difícil de ser conseguida 
deevido à existência de limitações  (necessidade de autorização, barreiras físicas, etc)  

1 

Não se aplica 0 
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RISCO DE DEGRADAÇÃO 

Critérios/Indicadores Parâmetro 

B1. Deterioração dos elementos geológicos 
 

Possibilidade de deterioração de todos os elementos geológicos 4 

Possibilidade de deterioração dos principais elementos geológicos 3 

Possibilidade de deterioração dos elementos geológicos secundários 2 

Existem reduzidas possibilidades de deterioração dos elementos geológicos secundários 1 

Não se aplica 0 

         
B2. Proximidade a áreas/atividades com potencial para causar degradação  

 
Local de interesse situado a menos de 100 m de área/atividade com potencial para 
causar degradação 

4 

Local de interesse situado a menos de 500 m de área/atividade com potencial para 
causar degradação   

3 

Local de interesse situado a menos de 1000 m de área/atividade com potencial para 
causar degradação  

2 

 Local de interesse situado a mais de 1000 m de área/atividade com potencial para 
causar degradação  

1 

Não se aplica             0 

         
B3. Proteção legal 

 
Local de interesse situado numa área sem proteção legal nem controle de acesso 4 

Local de interesse situado numa área sem proteção legal, mas com controle de acesso 3 

Local de interesse situado numa área com proteção legal, mas sem controle de acesso 2 

Local de interesse situado numa área com proteção legal e com controle de acesso 1 

Não se aplica             0 

         
B4. Acessibilidade 

 
Local de interesse localizado a menos dee 100 m de uma estrada asfaltada com local 
para estacionamento de veículos 

4 

Local de interesse localizado a menos de 500 m de uma estrada asfaltada 3 

Local de interesse acessível por veículo em estrada não asfaltada 2 

Local de interesse sem acesso direto por estrada mas situado a menos de 1 km de uma 
estrada acessível por veículos 

1 

Não se aplica 0 

         
B5. Densidade populacional 

 
Local de interesse localizado num município com mais de 1000 habitantes por km² 4 

Local de interesse localizado num município com 250-1000 habitantes por km² 3 

Local de interesse localizado num município com 100-250 habitantes por km² 2 

Local de interesse localizado num município com menos de 100 habitantes por km² 1 

Não se aplica 0 
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POTENCIAL USO EDUCACIONAL E TURÍSTICO 

Critérios/Indicadores     Parâmetro  

A. Vulnerabilidade 

Os elementos geológicos do geossítio não apresentam possibilidade de deterioração por 
atividade antrópica 

4 
pontos 

Há possibilidade de deterioração por atividade antrópica de elementos geológicos 
secundários  

3 
pontos 

Há possibilidade de deterioração por atividade antrópica dos elementos geológicos principais  
2 
pontos 

Há possibilidade de deterioração por atividade antrópica de todos os elementos geológicos  
1 
ponto 

 B. Acessibilidade 

Localizado a menos de 100m de via pavimentada e terminal de ônibus 
4 
pontos 

Localizado a menos de 500m de via pavimentada 
3 
pontos 

Acessível por ônibus, mas por via de cascalho  
2 
pontos 

Não há acesso direto por via, mas está localizado a menos de 1km de via acessível por 
ônibus 

1 
ponto 

 C. Limitações de uso 

O local não possui limitações de uso pelos estudantes e turistas 
4 
pontos 

O local pode ser utilizado pelos estudantes e turistas, mas apenas ocasionalmente 
3 
pontos 

O local pode ser utilizado pelos estudantes e turistas mas apenas após superar as limitações 
(legais, de permissão de acesso, marés, inundações, etc) 

2 
pontos 

A utilização do local por estudantes e turistas é difícil de ser atingida por causa das 
limitações  (legais, de permissão de acesso, marés, inundações, etc) 

1 
ponto 

 D. Segurança 
Local com instalações de segurança (cercas, escadas, corrimão etc), cobertura de celular e 
localizado a menos de 5km dos serviços de emergência  

4 
pontos 

Local com instalações de segurança (cercas, escadas, corrimão etc), cobertura de celular e 
localizado a menos de 25km dos serviços de emergência  

3 
pontos 

Local sem instalações de segurança, mas com cobertura de celular e localizado a menos de 
50km dos serviços de emergência 

2 
pontos 

Local sem instalações de segurança, sem cobertura de celular e localizado a mais de 50km 
dos serviços de emergência 

1 
ponto 

 E. Logística 

Alojamento e restaurantes para grupo de 50 pessoas a menos de 15km do local 
4 
pontos 

Alojamento e restaurantes para grupo de 50 pessoas a menos de 50km do local 
3 
pontos 

Alojamento e restaurantes para grupo de 50 pessoas a menos de 100km do local 
2 
pontos 

Alojamento e restaurantes para grupo de menos de 25 pessoas e menos de 50km do local 
1 
ponto 

 F. Densidade da população 

Localizado em um município com mais de 1000 habitantes/km²  
4 
pontos 

Localizado em um município de 250 a 1000 habitantes/km²  
3 
pontos 

Localizado em um município com 100-250 habitantes/km² 
2 
pontos 
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Localizado em um município com menos de 100 habitantes/km² 
1 
ponto 

 G. Associação com outros valores 

Ocorrência de muitos valores ecológicos e culturais a menos de 5km do local 
4 
pontos 

Ocorrência de muitos valores ecológicos e culturais a menos de 10km do local 
3 
pontos 

Ocorrência de um valor ecológico e um valor cultural a menos de 10km do local 
2 
pontos 

Ocorrência de um valor ecológico ou valor cultural a menos de 10km do local 
1 
ponto 

 H. Cenário 

Local atualmente utilizado como destino turístico em campanhas nacionais 
4 
pontos 

Local ocasionalmente utilizado como destino turístico em campanhas nacionais 
3 
pontos 

Local atualmente utilizado como destino turístico em campanhas locais 
2 
pontos 

Local ocasionalmente utilizado como destino turístico em campanhas locais 
1 
ponto 

 I. Singularidade 

O local apresenta feições únicas e incomuns no país e em países vizinhos 
4 
pontos 

O local apresenta feições únicas e incomuns no país  
3 
pontos 

O local apresenra feições comuns na região, mas que são incomuns em outras regiões do 
país 

2 
pontos 

O local apresenta feições muito comuns em todo o país  
1 
ponto 

 J. Condições de observação 

Todos os elementos geológicos são observáveis em boas condições 
4 
pontos 

Há alguns obstáculos que torna difícil a observação de alguns elementos geológicos  
3 
pontos 

Há alguns obstáculos que torna difícil a observação dos principais elementos geológicos  
2 
pontos 

Há alguns obstáculos que quase impedem a observação dos principais elementos 
geológicos 

1 
ponto 

 POTENCIAL USO EDUCACIONAL 

K. Potencial didático 

O local apresenta elementos geológicos que são ensinados em todos os níveis de ensino 
4 
pontos 

O local apresenta elementos geológicos que são ensinados no ensino fundamental 
3 
pontos 

O local apresenta elementos geológicos que são ensinados no ensino médio 
2 
pontos 

O local apresenta elementos geológicos que são ensinados na universidade 
1 
ponto 

 L. Diversidade geológica 
Mais de 3 tipos de elementos de geodiversidade ocorrem no local (mineralógico, 
paleontológico, geomorfológico, etc) 

4 
pontos 

Há 3 tipos de elementos de geodiversidade no local 
3 
pontos 
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Há 2 tipos de elementos de geodiversidade no local 
2 
pontos 

Há apenas 1 tipo de elemento de geodiversidade no local 
1 
ponto 

 POTENCIAL USO TURÍSTICO 

K. Potencial interpretativo 

O local apresenta elementos geológicos de uma forma expressiva e muito clara para todos 
os tipos de público 

4 
pontos 

O público necessita ter algum conhecimento geológico de fundo para entender os elementos 
geológicos do local 

3 
pontos 

O público precisa ter conhecimento geológico de fundo sólido para entender os elementos 
geológicos do local 

2 
pontos 

O local apresenta elementos geológicos apenas compreendido por especialistas em geologia 
1 
ponto 

 L. Nível econômico 
O local está situado em um município com renda média domiciliar per capita pelo menos o 
dobro da média nacional 

4 
pontos 

O local está situado em um município com renda média domiciliar per capita maior que a da 
média nacional 

3 
pontos 

O local está situado em um município com renda média domiciliar similar a da média 
nacional 

2 
pontos 

O local está situado em um município com renda média domiciliar menor que a da média 
nacional 

1 
ponto 

 M. Proximidade de áreas recreacionais 

O local está situado a menos de 5km de área recreacional ou atração turística 
4 
pontos 

O local está situado a menos de 10km de área recreacional ou atração turística 
3 
pontos 

O local está situado a menos de 15km de área recreacional ou atração turística 
2 
pontos 

O local está situado a menos de 20km de área recreacional ou atração turística 
1 
ponto 
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APÊNDICE I – QUESTIONÁRIOS E RESPOSTAS DOS ENTREVISTADOS 
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Questionário para especialistas no âmbito federal, estadual e municipal 

 

A. Práticas existentes 

 

1. Quais são as práticas voltadas à conservação de locais de interesse 

geológico existentes atualmente no âmbito federal, estadual e/ou municipal 

que você conhece? 

2. Em quais práticas existentes voltadas à conservação de locais de interesse 

geológico você atua diretamente?  Comente sobre ela(s). 

3. Em relação à legislação vigente, você tem conhecimento de leis que podem 

ser aplicadas ao patrimônio geológico? Quais são? 

4. Como você aplica a legislação atual na conservação de locais de interesse 

geológico? 

 

B.  Dificuldades nas práticas existentes 

 

1. Quais são as principais dificuldades na conservação de locais de interesse 

geológico que você identifica no seu trabalho? 

2. O que você acha que falta para facilitar o seu trabalho na conservação de 

locais de interesse geológico? 

3. Quais as principais lacunas da legislação atual na conservação de locais de 

interesse geológico? 

 

C. Perspectivas futuras 

 

1. No âmbito do seu trabalho, quais são os projetos futuros voltados à 

conservação de locais de interesse geológico? 

2.  Quais as futuras ações em relação à legislação voltada a locais de interesse 

geológico? 

3. Como você vê o futuro da conservação de locais de interesse geológico no 

Brasil? 

 

D. Sugestões de melhoria 

 

1. Como, no âmbito - federal, estadual, municipal -  a  conservação de locais de 

interesse geológico pode ser aprimorada?  

2. Qual lacuna na legislação atual deve ser priorizada em relação à conservação 

de locais de interesse geológico? 
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Questionário para gestores de parques 

 

A. Práticas existentes 

 

1. Quais são as atividades existentes no parque (onde os elementos geológicos 

são temática principal) abertas ao público?  

2. Quais as maiores dificuldades e desafios nessas atividades? 

3. Quais as suas sugestões de melhoria em relação a essas atividades? 

 

B. Gestão do parque 

 

1. Quais atividades você realiza como gestor do parque? 

2. Como você vê a conservação dos elementos geológicos principais do 

parque? 

3. Quais são as maiores dificuldades e desafios enfrentados no gerenciamento 

de um parque onde os elementos geológicos são temática principal? 

 

C. Perspectivas futuras 

 

1. Dentro da sua visão e experiência de gerenciamento de um parque onde os 

elementos geológicos são temática principal, quais as suas sugestões de 

melhoria? 

2. O que você acha que falta para facilitar o seu trabalho como gestor de um 

parque onde os elementos geológicos são temática principal? 

3. Em termos de legislação (municipal, estadual, federal) existe alguma 

modificação que poderia ser feita para facilitar o trabalho no parque em relação 

aos elementos geológicos? 
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Questionário para especialistas no âmbito federal, estadual e municipal 

Nome: Ligia Maria de Almeida Leite Ribeiro 

Profissão: Geóloga 

Instituição: Serviço Geológico do Brasil (CPRM) 

Âmbito de atuação: (X) federal (  ) estadual (  ) municipal 

 

1. Práticas existentes 

 

1.a. Quais são as práticas voltadas à conservação de locais de interesse 

geológico existentes atualmente no âmbito federal, estadual e/ou municipal 

que você conhece? 

R- Na verdade, se for pensar em alguma prática, nós não temos muita coisa 

voltada para a geodiversidade, para o meio geológico. O que existe são práticas 

voltadas a conservação em locais de interesse geológico que estão dentro de 

uma área de proteção. Mas nós não temos uma área de proteção da 

geodiversidade, então seria uma prática indireta. Nós temos as áreas de 

proteção, as áreas que são contempladas em âmbito federal pelo SNUC, 

principalmente os monumentos naturais e as RPPNs, mas não é nada direto para 

a geodiversidade.  

 

1.b. Em quais práticas existentes voltadas à conservação de locais de 

interesse geológico você atua diretamente?  Comente sobre ela(s). 

R- A CPRM não atua com práticas exatamente em relação à conservação, o que 

fazemos é levantar os pontos de interesse geológico dentro dos mapeamentos, 

tanto de geologia quanto de geodiversidade. Criamos cartas temáticas com 

relação a pontos de interesse geoturístico. Tem o projeto geoparques que tem o 

levantamento de alguns geossítios, mas o que fazemos é o inventário, levantar 

áreas que podem ser futuramente, de repente por outro órgão, consideradas 

patrimônio geológico. Nós não atuamos no âmbito da lei, apenas indicamos e 
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fazemos os relatórios técnicos, trabalhamos com a parte técnica e não com a 

parte de legislação.  

 

1.c. Em relação à legislação vigente, você tem conhecimento de leis que 

podem ser aplicadas ao patrimônio geológico? Quais são? 

R- Na verdade, não temos uma lei exatamente. Temos a SIGEP que é uma 

comissão que possui um papel muito semelhante a da CPRM. Na verdade eles 

possuem uma comissão para validar. Nós levantamos os pontos de interesse 

geológico, mas não possuímos uma validação. Por outro lado, temos um 

cadastro. Mas em relação às leis, o que existe, são as áreas que estão dentro do 

SNUC, o tombamento (que serve para áreas naturais, bens culturais e que pode 

ser utilizado indiretamente para o patrimônio geológico), o DNPM, que fiscaliza a 

parte dos depósitos fosssilíferos, então não pode vender nem explorar, pois tem 

uma lei que rege isso, mas que também não trabalha exatamente com o 

patrimônio geológico, pois dentro dessa lei que trata os depósitos fossilíferos, 

estes estão enquadrados como bens culturais, que é algo muito estranho, ou 

seja, também é indireto. E basicamente é isso. E dentro do estado de São Paulo 

tem os monumentos geológicos que são áreas de proteção determinadas pelo 

Instituto Geológico e parece que agora tem um decreto estadual que irá 

remodelar o conselho de monumentos geológicos, que será possível proteger de 

uma forma melhor e mais dinâmica, mas não temos muita coisa de proteção 

direta.  

 

1.d. Como você aplica a legislação atual na conservação de locais de 

interesse geológico? 

R- Dentro do meu trabalho eu não aplico, o que eu faço são o inventário e a 

quantificação dentro do aplicativo GEOSSIT, da CPRM. Então indicamos sítios 

potenciais, mas não temos poder de lei, não temos nenhuma comissão. Agora, 

com o inventário do patrimônio geológico do Brasil, parece que estão tentando, 

de alguma maneira, reerguer a SIGEP que está congelada e de alguma maneira 

atrelada à CPRM, para termos uma comissão que valide um local como 
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patrimônio ou não, ponto de interesse geológico ou não.  Mas mesmo que 

conseguíssemos dar uma chancela de que alguma coisa é patrimônio, que hoje 

em dia nós não conseguimos, isso ainda não tem poder de lei. Então devia ter 

uma mudança, em âmbito de governo federal, de valorizar isto e deixarem nós 

atuarmos com poder de lei. Mas por enquanto não conseguimos e nem 

podemos.  

 

2.  Dificuldades nas práticas existentes 

 

2.a. Quais são as principais dificuldades na conservação de locais de 

interesse geológico que você identifica no seu trabalho? 

R- Acredito que a maior dificuldade é o desconhecimento da população sobre o 

que é geodiversidade ou que isto possui alguma importância. Não somente em 

relação à população em geral, mas dentro das universidades, dentro da 

comunidade geológica, é possível observar preconceito com isso de patrimônio 

geológico e os próprios geólogos desconhecem que aquilo é importante. Então 

eu acredito que é o desconhecimento, é achar que a geologia é infinita, que uma 

formação geológica irá durar para sempre, mas que não vai, pois temos uma 

exploração que é predatória, no sentido que estamos perdendo várias formações 

geológicas. Por exemplo o Granito Itaquera, construíram o estádio (Itaquerão) e 

não deixaram nenhuma parte. Tem ainda a pedreira Lageado em atividade que é 

o mesmo corpo do granito, que vai funcionar por mais uns dois anos, mas temos 

o desconhecimento e falta da própria comunidade geológica de mostrar que 

aquilo é importante. Acredito que pior do que não termos uma lei, é não ter o 

movimento das pessoas de tentar preservar, independente de ter uma lei, pois a 

lei vem do governo para as pessoas, mas a partir do momento que as pessoas 

se apropriam disso e dizem que aquilo é importante, aí sim talvez o governo se 

posicione para tentar fazer algo.  

 

2.b. O que você acha que falta para facilitar o seu trabalho na conservação 

de locais de interesse geológico? 
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R- Dentro da empresa, nós já evoluímos muito em relação a isso, mas criar uma 

cultura de que o patrimônio geológico é importante dentro dos trabalhos de 

mapeamento da geodiversidade, de susceptibilidade, e que os pontos de 

interesse sejam levantados e cheguem para as pessoas que trabalham com isso 

dentro da empresa. E melhorar o cadastro desses locais dentro do GEOSSIT, 

pois nós temos uma plataforma muito bacana e aberta, mas que nem nós da 

empresa damos conta de preencher esse cadastro. Então seria ótimo se todo 

mundo achasse importante e voluntariamente preenchesse o cadastro e que 

tivéssemos isso mais estruturado para que nós pudéssemos validar e conhecer 

os sítios de importância geológica que temos no país. Se não conseguimos nem 

catalogar, quem dirá conhecer.  

 

2.c. Quais as principais lacunas da legislação atual na conservação de 

locais de interesse geológico? 

R- Nós não temos uma lei que aborde diretamente a geodiversidade, não há 

nada específico para a geodiversidade. Dentro do SNUC, por exemplo, temos os 

parques nacionais. O Parque Nacional de Itatiaia, o principal atrativo são as 

montanhas, são as rochas e não a biodiversidade, só que toda a proteção está 

atrelada à biodiversidade. Imagino que em nenhum momento da legislação isso é 

citado. Até mesmo dentro dos planos diretores, dos projetos dos parques, é feito 

por protocolo, mas não possuem um cuidado. Então a geodiversidade teria que 

entrar dentro da legislação de uma maneira direta.   

 

3. Perspectivas futuras 

 

3.a. No âmbito do seu trabalho, quais são os projetos futuros voltados à 

conservação de locais de interesse geológico? 

R- Nós não trabalhamos com conservação exatamente, pois para garantir isso 

teríamos que ter uma lei. Nós trabalhamos principalmente com inventário e 

quantificação. A parte de divulgação acaba sendo indireta, pois divulgamos os 

lugares e os projetos, e se for pensar melhor, isso pode até ser ruim, pois se for 
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divulgar um lugar que não possui alguma garantia de proteção, este vai ficar 

mais exposto. É ambíguo, pois se você mostrar que aquilo é importante, talvez 

alguém o proteja, mas ter muitas pessoas visitando o lugar pode ser 

problemático. Mas não trabalhamos com conservação.  

 

3.b. Quais as futuras ações em relação à legislação voltada a locais de 

interesse geológico? 

R- O que eu vejo imediatamente é que tem uma comissão ministerial que está 

interessada, por causa do mapeamento do patrimônio geológico da América do 

Sul, fazer isso para o Brasil. Então acredito que a principal coisa a ser feita é a 

reativação da SIGEP. Nós não teremos conservação, não teremos nenhuma lei, 

mas conseguindo ter uma comissão que avalie e valide a geodiversidade e que 

volte a fazer o levantamento de geossítios e a fazer o trabalho que a SIGEP já 

fazia anteriormente. Teremos então um passo a mais para que sejam criadas 

novas leis e outra maneira de proteger diretamente a geodiversidade, e não 

como é atualmente.   

 

3.c. Como você vê o futuro da conservação de locais de interesse geológico 

no Brasil? 

R- Esse uso que nós temos dos recursos minerais é bastante exaustivo, pelo 

menos na região metropolitana de São Paulo, que é onde eu trabalho mais, 

notamos isso, que existem perdas irreparáveis, principalmente de formações 

geológicas, de lugares que as pessoas estudaram no passado e que hoje em dia 

não sobrou praticamente nada. Então se não formos atrás de estabelecer leis, de 

conhecer e divulgar ferramentas para tentar de alguma maneira mostrar que é 

importante preservar um pedaço pequeno que seja daquela formação geológica, 

nós iremos continuar a perder muita coisa.  

4. Sugestões de melhoria 

 



100 
 

4.a. Como, no âmbito - federal, estadual, municipal - a conservação de 

locais de interesse geológico pode ser aprimorada?  

R- De ferramentas, um exemplo bacana é o decreto do Instituto Geológico, que 

eles chamam de “Snuquinho paulista” que é entrar em contato com os donos dos 

locais, mostrar para as pessoas da importância desses locais, que podem ter 

uma geração de renda e abater no imposto. Ter um incentivo para que as 

pessoas, donas desses locais privados de interesse geológico, tenham um 

incentivo para conhecer, preservar e divulgar. Acredito que isto é algo bacana. 

As ferramentas que temos agora, além de serem indiretas, são muito 

engessadas, pois o dono não pode ganhar dinheiro com aquilo praticamente, ele 

teria que realizar estudos que possuem custos caros, então o dono nem se 

interessaria em manter a rocha só porque é interessante para nós. Então temos 

que ter ferramentas para flexibilizar essas coisas, pois como é feito hoje, além de 

ser ruim, você não consegue incentivar as pessoas que são proprietárias das 

áreas, não é atrativo ter uma área com um patrimônio geológico.  

 

4.b. Qual lacuna na legislação atual deve ser priorizada em relação à 

conservação de locais de interesse geológico?  

R- O que eu percebi, trabalhando na região metropolitana, é que muitos sítios de 

interesse geológico estão dentro de mineradoras. E algo interessante é que se 

você vai numa Votorantim, numa Vale, tem que ser feito um treinamento para 

você poder visitar a área da pedreira. E eles possuem uma parte que é de 

sustentabilidade, outras de saúde e segurança e meio ambiente. Acredito que 

eles até recebem desconto no imposto para manter ou preservar uma 

samambaia diferente, um macaquinho que tem na área deles. Então seria 

interessante estimular, conhecer esses lugares onde existam essas mineradoras. 

Pois se existe um lugar de interesse ali, que tenha primeiramente um estudo e 

que se tenha um incentivo do governo. Poderia por exemplo ter um desconto no 

imposto, ter algum benefício para manter aquela área. Pois assim como eles 

fazem com os elementos da biodiversidade, poderiam realizar para a geologia, 

que é de interesse deles e nosso. Então ter um incentivo para que esses sítios 

sejam preservados, muitos dos principais afloramentos estão dentro de áreas de 
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mineradores ou do entorno. Com compensação ambiental de repente, mas 

colocar isso dentro de uma legislação que não obrigue, mas que torne atrativa a 

preservação. Ou que em outro lugar a pessoa possa adotar um geossítio enfim, 

ter algo na legislação que financeiramente torne atrativo para eles.  
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Questionário para especialistas no âmbito federal, estadual e municipal 

Nome: Carlos Schobbenhaus 

Profissão: Geólogo 

Instituição: Serviço Geológico do Brasil (CPRM) 

Âmbito de atuação: (X) federal (  ) estadual (  ) municipal 

 

1. Práticas existentes 

 

1.a. Quais são as práticas voltadas à conservação de locais de interesse 

geológico existentes atualmente no âmbito federal, estadual e/ou municipal 

que você conhece? 

R- Apesar das leis ambientais em sua maioria estarem voltadas para a proteção 

da biodiversidade, a proteção dos elementos abióticos não é excluída e pode ser 

efetivada de modo indireto. Embora não exista uma lei específica para o 

patrimônio geológico, no ordenamento jurídico brasileiro, o patrimônio 

espeleológico e paleontológico estão bem classificados com planos e ações de 

conservação em andamento. O Brasil, apesar de apresentar avanços 

significativos em relação à legislação para proteção do patrimônio geológico 

ainda deve melhorar a implementação de uma estratégia de geoconservação. 

No âmbito federal destaca-se a criação, em 1997, da Comissão Brasileira de 

Sítios Geológicos e Paleobiológicos – SIGEP, que deu grande impulso ao avanço 

relativo à geoconservação no Brasil. Em 2006, o Serviço Geológico do Brasil – 

CPRM criou o Projeto Geoparques com o objetivo de identificar e divulgar áreas 

com potencial para a criação de geoparques. Esse projeto resultou  no inventário 

de mais de uma centena de sítios geológicos com o uso de um aplicativo 

denominado GEOSSIT, destinado ao inventário, qualificação e avaliação 

quantitativa de geossítios e sítios da geodiversidade. É de livre consulta e foi 

estruturado originalmente segundo as metodologias de BRILHA (2005) e 

GARCIA-CORTÉS & URQUÍ (2009) e, posteriormente, o aplicativo passou a 

adotar a metodologia e conceitos de BRILHA (2016). Esse aplicativo possibilita a 

avaliação de um sítio geológico quanto ao seu valor científico, potencial uso 

educativo e turístico e risco de degradação, permitindo também a definição de 

seu grau de relevância (internacional, nacional ou regional-local). 

Atualmente, a CPRM está em processo de execução do Inventário do Patrimônio 

Geológico do Brasil, que representará também uma contribuição ao Mapa do 

Patrimônio Geológico da América do Sul. 
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1.b. Em quais práticas existentes voltadas à conservação de locais de 

interesse geológico você atua diretamente?  Comente sobre ela(s). 

R- Não atuo diretamente. Somente indiretamente através atividades relatadas no 

item anterior. 

 

1.c. Em relação à legislação vigente, você tem conhecimento de leis que 

podem ser aplicadas ao patrimônio geológico? Quais são? 

R- O patrimônio geológico brasileiro pode ser objeto de proteção 

através dos alguns instrumentos que são apresentados e discutidos em Pereira 

et al. (2008) e Ferreira et al. (2018). Ver referências: 

 

Ferreira, M.W.S., Brilha, J.B.R, Cerântola, A.P.C., 2018, Legislação ambiental 

brasileira e geoconservação: análise comparativa do enquadramento legal no 

Brasil, Portugal e Espanha: revista do Instituto Geológico, São Paulo, 39(2), p. 

17-26. 

Pereira, R.F., Brilha, J., Martinez, J.E., 2008, Proposta de enquadramento da 

geoconservação na legislação ambiental brasileira: Memórias e Notícias, 3, p. 

491-494.  

1.d. Como você aplica a legislação atual na conservação de locais de 

interesse geológico? 

R-. Não estou envolvido diretamente com esse tema. 

 

2.  Dificuldades nas práticas existentes 

 

2.a. Quais são as principais dificuldades na conservação de locais de 

interesse geológico que você identifica no seu trabalho? 

R- Falta de legislação específica e falta de conhecimento das autoridades 

governamentais, especialmente prefeituras sobre o valor de determinado LIG e a 

necessidade de sua geoconservação.  
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2.b. O que você acha que falta para facilitar o seu trabalho na conservação 

de locais de interesse geológico? 

R- Maior divulgação sobre a importância e necessidade de conservação de LIGs 

relevantes, especialmente em nível local, junto à prefeituras e comunidades. Há 

casos em que um determinado LIG pode ter também valor turístico e assim 

merecer cuidados diretos para a sua preservação, por parte das prefeituras 

locais ou outras entidades. O Ministério Público Federal, especialmente a 4ª CCR 

- Meio Ambiente e Patrimônio Cultural, tem dado um apoio importante no sentido 

de cobrar das autoridades locais ou mesmo de empresas de mineração medidas 

de geoconservação de sítios aprovados pela SIGEP. Um caso exemplar  foi o da 

Pedreira Poty, PE. 

 

2.c. Quais as principais lacunas da legislação atual na conservação de 

locais de interesse geológico? 

R- A principal lacuna é que não há legislação específica na conservação de LIGs, 

exceto para a paleontologia e espeleologia. 

 

3. Perspectivas futuras 

 

3.a. No âmbito do seu trabalho, quais são os projetos futuros voltados à 

conservação de locais de interesse geológico? 

R- O Projeto do Inventário do Patrimônio Geológico do Brasil (CPRM) deverá 

estender a nível nacional a identificação e ampla divulgação de LIGs que 

carecem de geoconservação. 

 

3.b. Quais as futuras ações em relação à legislação voltada a locais de 

interesse geológico? 

R- Uma ação nesse sentido ocorreu em 2012, quando um Grupo de Trabalho 

Interministerial, coordenado pelo MME-SGE, apresentou minuta de decreto que 

dispõe sobre a criação da Comissão do Patrimônio Geológico do Brasil, com o 

objetivo de (i) Identificar e reconhecer os bens que constituem o Patrimônio 

Geológico do Brasil (PGB) em seus aspectos físicos e socioculturais; (ii) Definir e 

encaminhar propostas de acautelamentos aos órgãos competentes, quando 

couber.  
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Essa ação infelizmente não avançou até o momento, mas há possibilidade de ser 

retomada. 

 

3.c. Como você vê o futuro da conservação de locais de interesse geológico 

no Brasil? 

R- Tendo em vista todo o trabalho que vêm sendo realizado no país em diversos 

níveis, as perspectivas são muito positivas nesse sentido.  

4. Sugestões de melhoria 

 

4.a. Como, no âmbito - federal, estadual, municipal - a conservação de 

locais de interesse geológico pode ser aprimorada?  

R- Dando continuidade ao trabalho que vem sendo executado. 

 

4.b. Qual lacuna na legislação atual deve ser priorizada em relação à 

conservação de locais de interesse geológico?  

R- Considerando que já existe uma legislação específica dirigida aos sítios 

paleontológicos e espeleológicos, deve-se dar prioridade aos LIGs das diversas 

outras áreas temáticas da geologia. 
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Questionário para especialistas no âmbito federal, estadual e municipal 

Nome: Rogério Rodrigues Ribeiro 

Profissão: Geógrafo 

Instituição: Instituto Geológico (IG/SMA/SP) 

Âmbito de atuação: (  ) federal (X) estadual (  ) municipal 

 

1. Práticas existentes 

 

1.a. Quais são as práticas voltadas à conservação de locais de interesse 

geológico existentes atualmente no âmbito federal, estadual e/ou municipal 

que você conhece? 

R- Algumas práticas são comuns nesses três níveis. Pode-se aplicar a legislação 

federal, como o SNUC em suas diversas categorias de Proteção Integral e de 

Uso sustentável e ainda em nível federal, estadual e até municipal, pode ser 

aplicado todo o arcabouço legal existente nas legislações voltadas à preservação 

ou conservação do patrimônio cultural. Pela constituição nacional e paulista, todo 

sítio com alto valor científico é, além de patrimônio ambiental, também cultural. 

Então nesses três poderes, por parte do governo, podem ser utilizadas tanto as 

leis voltadas ao patrimônio ambiental quanto cultural, para promover ou iniciar 

alguma prática de conservação desses geossítios ou lugares de interesse 

geológico. Por parte do cidadão, também pode haver alguma iniciativa própria, 

por uma mudança cultural, para preservar o patrimônio no qual é proprietário ou 

que conhece.  

 

1.b. Em quais práticas existentes voltadas à conservação de locais de 

interesse geológico você atua diretamente?  Comente sobre ela(s). 

R- Atualmente, como práticas de conservação desses locais de interesse 

geológico, ou geossítios/monumentos geológicos, procuramos fazer pesquisas 

básicas em relação à geodiversidade, como a identificação do valor científico 
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desses lugares. Em relação à conservação, atuamos principalmente com os 

trabalhos no âmbito do Conselho Estadual de Monumentos Geológicos 

(CoMGeo-SP), que é um “braço” da Secretaria de Estado do Meio Ambiente 

junto com o Instituto Geológico para a realização da gestão do patrimônio natural 

geológico no âmbito do estado de São Paulo. Em relação à divulgação, nós 

tentamos publicar folders, elaborar painéis, fazer algumas palestras. Isto é o que 

tem sido feito neste momento pelo Instituto Geológico, no qual eu trabalho na 

área de Monumentos Geológicos.  

 

1.c. Em relação à legislação vigente, você tem conhecimento de leis que 

podem ser aplicadas ao patrimônio geológico? Quais são? 

R- Existem muitas legislações, como já citei nas respostas da primeira e da 

segunda pergunta. Tanto no âmbito federal, estadual e municipal, temos a 

legislação ambiental, o SNUC, e para geossítios culturais, temos as leis voltadas 

ao tombamento.   

 

1.d. Como você aplica a legislação atual na conservação de locais de 

interesse geológico? 

R- No momento, nós não estamos conseguindo aplicar a legislação atual 

existente na conservação, tanto pela legislação ambiental quanto cultural 

(tombamento, por exemplo). Isto devido à, principalmente, especificidade que é o 

geossítio ou monumento geológico, especialmente em relação às suas 

características. Os geossítios não são renováveis, não se recuperam sozinhos, 

uma vez perdidas as suas características, não há como recuperar, diferente da 

biodiversidade no qual há essa chance. Isto é uma característica que dificulta a 

implantar ou aplicar a lei de conservação. Outra dificuldade é o tamanho. Existem 

geossítios de tamanho muito reduzido, da ordem de metros quadrados, hectare, 

em sua maioria, e até de km². Para esses tamanhos, aplicar a legislação, em 

especial a ambiental, precisa de cuidados, como também pensar em planos de 

manejo, área de amortecimento, conselhos consultivos. São necessários estudos 

específicos para cada geossítio.  O tombamento é uma forma interessante de se 
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fazer conservação. O que nós precisamos é que o proprietário compre a ideia e 

mude a sua cultura, e entenda que a conservação do geossítio é fundamental 

para a preservação do conhecimento para futuras gerações, então é necessário 

pensar formas para que o proprietário goste da ideia da conservação. Outra 

dificuldade para nós aplicarmos a legislação para a conservação desses locais, 

em nível governamental no qual faço parte, são a escassez de recursos 

orçamentários para promover uma boa conservação, falta de técnicos suficientes 

na Secretaria Estadual do Meio Ambiente para atender um território como o 

estado de São Paulo e um pouco da resistência do proprietário, dono do sítio em 

área de seu domínio. Então cada geossítio é um caso, uma estratégia de 

conservação, uma forma melhor ou menos adequada de conservar. Cada caso é 

um caso.  

 

2. Dificuldades nas práticas existentes 

 

2.a. Quais são as principais dificuldades na conservação de locais de 

interesse geológico que você identifica no seu trabalho? 

R- Questão orçamentária, questão funcional (de quantidade de funcionários) e a 

falta de uma cultura do cidadão para acolher bem a importância científica dos 

locais que existem em seu território.  

 

2.b. O que você acha que falta para facilitar o seu trabalho na conservação 

de locais de interesse geológico? 

R- O estado de São Paulo, como o Brasil, está em um cenário de dificuldades 

orçamentárias, porém facilitaria muito o trabalho de conservar esses locais a 

partir do momento que é possível introduzir a cultura de conservação e da 

importância do patrimônio geológico para essa e futuras gerações, não só na 

sociedade, mas também nas próprias instituições públicas. 
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2.c. Quais as principais lacunas da legislação atual na conservação de 

locais de interesse geológico? 

R- Não diria uma lacuna, mas diria que é necessário aprimorar a legislação atual 

em direção a uma maior aproximação com o proprietário que tem um patrimônio 

em seu território, por meio também de uma mudança cultural. Acredito que os 

proprietários precisam cada vez mais entender o patrimônio, o valor que o sítio 

cultural/ambiental tem e assim que tiver essa mudança de entendimento e apoiar 

o Estado na sua gestão, evitando quando possível de ser mero observador 

passivo. A partir do momento que o proprietário muda a sua cultura, não só em 

relação ao patrimônio geológico mas também de toda a biodiversidade, que ele 

auxilie essa conservação e seja fundamental junto com o Estado na 

conservação. Tem que ser um parceiro. Acredito que as legislações, tanto de 

cultura quanto de meio ambiente, podem ser atualizadas de forma a trazer o 

proprietário, em última análise, talvez seja o ideal, como cogestor. Mudança 

cultural e cogestão com o proprietário. Acredito que seria um ganho social, 

ambiental e econômico muito grande.  

 

3. Perspectivas futuras 

 

3.a. No âmbito do seu trabalho, quais são os projetos futuros voltados à 

conservação de locais de interesse geológico? 

R- Face às dificuldades elencadas nas questões anteriores, a Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente, por meio do estudo geológico, está pensando na 

criação de um programa específico para esse assunto, com uma aproximação 

maior com o proprietário de forma que ele mude a sua cultura, de forma que 

possa apoiar a conservação, que seja feita com prioridade e apoio do proprietário 

junto com o suporte do governo no que for possível. Nós estamos tentando fazer 

uma parceria, uma mudança de cultura. Conforme a constituição, no seu Art. 

225, é dito que a proteção ambiental e cultural é um dever do estado, mas é 

dever também da coletividade apoiar essa defesa e conservação. Então nós 

temos, em resumo, como próximos projetos, aproximar o máximo possível o 
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proprietário, por meio de mudança cultural. No meu entendimento, é o caminho 

mais básico, seguro, e de grande alcance para as gerações futuras.    

 

3.b. Quais as futuras ações em relação à legislação voltada a locais de 

interesse geológico? 

R- Acredito que nós temos que ter ações buscando atualizações, como eu disse 

anteriormente. Acredito que as ações e a legislação devem ser atualizadas e ir 

ao encontro com uma mudança cultural do proprietário de forma a apoiar a 

conservação e preservação do patrimônio, que é irrecuperável quando perdido, 

de forma que a comunidade seja cada vez mais cogestora com o Estado dessas 

áreas protegidas, desse patrimônio. Que o Estado seja menos o fomentador, o 

responsável por todas as ações de conservação. Esperar menos do Estado e 

puxar o máximo que o proprietário puder no apoio na cogestão do patrimônio, é o 

que eu acredito que as ações do governo devem buscar. Quando falamos de 

mudança cultural e cogestão, nós estamos mirando a sustentabilidade dessas 

áreas protegidas. No nível da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São 

Paulo, nós estamos tentando colocar uma legislação que crie algum programa 

que melhor faça a promoção da conservação do patrimônio com o máximo apoio 

que o proprietário puder apresentar, de forma a buscar a sustentabilidade dessas 

áreas protegidas. Até a presente data, nós temos minutas de documentos sendo 

discutidos com a comunidade científica, com parceiros com experiência na 

gestão de áreas de conservação, bem como a área jurídica, para tentar 

modernizar e buscar legislações mais sustentáveis voltadas à proteção e gestão 

do patrimônio.   

 

3.c. Como você vê o futuro da conservação de locais de interesse geológico 

no Brasil? 

R- Na atual conjuntura, a definição de cenários, em especial de médio e longo 

prazo, tem sido complexa. Interferências internacionais muitas vezes chegam 

com grande impacto nas nações, interferindo no modo produtivo, na economia e 

no bem estar das pessoas. Então há duas coisas em relação ao futuro da 
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conservação. Em relação ao patrimônio geológico/locais de interesse 

geológico/monumentos, ainda tem muito a ser desbravado, então enquanto 

matéria-prima e locais de importância científica, a área de geociências tem muito 

a ser descoberta, vasto campo. Agora a conservação deste vasto campo, será 

uma relação de dois fatores diretamente ou inversamente proporcionais 

(dependendo de cada caso), uma em relação ao quanto que o governo terá de 

recursos versus o quanto nós conseguirmos trazer a população para essa nova 

consciência, na mudança de cultura e conhecimento em relação ao patrimônio. 

Se dependermos somente de orçamento e da mão do governo na defesa do 

patrimônio, temo pelo futuro da conservação. Agora, cada vez mais que a 

comunidade participe da cogestão ou apoie no que puder a gestão desses 

lugares, menos dependeremos do governo e de seu orçamento, e mais lugares 

serão protegidos, com maior respaldo e maior acompanhamento da própria 

comunidade. Esperamos que esse patrimônio, com o apoio da comunidade, na 

sua mudança de cultura e na possível cogestão, dê retornos sustentáveis e 

econômicos para que essas comunidades do entorno consigam potencializar 

essa conservação pela autossustentabilidade, por exemplo, não só em nível local 

do geossítio com seu proprietário, mas até em uma conjunção de esforços, 

interesses e motivações como a política da UNESCO na criação de geoparques. 

Então acredito que o futuro está nessa relação, na balança entre contribuição do 

poder público e contribuição da comunidade. Se ficar somente em uma das 

partes, podemos perder esse patrimônio.  

 

4. Sugestões de melhoria 

 

4.a. Como, no âmbito - federal, estadual, municipal - a conservação de 

locais de interesse geológico pode ser aprimorada?  

R- O aprimoramento da conservação passará por: 1- atualização da legislação; 

2- mudança cultural do proprietário e; 3- que o proprietário participe o máximo na 

cogestão dessas áreas protegidas. Acredito que são esses três pontos que 

devem ser melhorados para as três esferas (federal, estadual e municipal). 

Aprimoração da legislação por meio da mudança cultural e participação do 



112 
 

proprietário na cogestão das áreas protegidas, sejam elas monumentos 

geológicos, de interesse geológico, geossítios, áreas naturais da biodiversidade. 

Somente com a mudança cultural e conscientização da sociedade é que poderão 

ser cobradas das autoridades essas políticas públicas. E claro, o poder público 

em parceria com a comunidade, mas sempre com o apoio também científico, não 

só dos institutos públicos de pesquisa, mas também com as universidades.  

 

4.b. Qual lacuna na legislação atual deve ser priorizada em relação à 

conservação de locais de interesse geológico? 

R- O assunto ainda é recente, esse assunto da conservação e gestão tem 

quarenta e poucos anos, começou com a convenção de 1972. O Brasil ainda 

está atrasado, mas com boas iniciativas. No âmbito que eu tenho trabalhado 

nesses últimos 12 anos, no núcleo de monumentos geológicos do Instituto 

Geológico, a legislação vigente, com os recursos, ainda não está sendo 

suficiente para iniciar essa conservação do patrimônio. Acredito que a legislação 

deve ser atualizada e aprimorada, pois foi inicialmente pensada, basicamente, 

para atender a biodiversidade. Então tão logo que nós conseguimos ou atualizar 

as legislações existentes ou pensar em novas, que nós façamos a devida 

imersão do conceito de geodiversidade, da sua importância e características, e 

como disse, ela não se renova como a biodiversidade. Então a legislação tem 

que aprimorar também, na sua atualização ou criação de novas, o conceito de 

geodiversidade.   
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Questionário para especialistas no âmbito federal, estadual e municipal 

Nome: Oswaldo Landgraf Jr 

Profissão: Geólogo 

Local de atuação: Prefeitura Municipal de São Paulo 

Âmbito de atuação: (  ) federal (  ) estadual (X) municipal 

 

1. Práticas existentes 

 

1.a. Quais são as práticas voltadas à conservação de locais de interesse 

geológico existentes atualmente no âmbito federal, estadual e/ou municipal 

que você conhece? 

R- No âmbito municipal, só tem o tombamento. Dois locais de importância 

geológicas foram tombadas: Cratera de Colônia e Antigas Minas de Ouro do 

Jaraguá. 

 

1.b. Em quais práticas existentes voltadas à conservação de locais de 

interesse geológico você atua diretamente?  Comente sobre ela(s). 

R- Atuo com práticas voltadas a biodiversidade, com unidades de conservação. 

Infelizmente, é muito difícil preservar a biodiversidade, imagine a geodiversidade. 

 

1.c. Em relação à legislação vigente, você tem conhecimento de leis que 

podem ser aplicadas ao patrimônio geológico? Quais são? 

R- No Plano Diretor Estratégico, tem um item sobre Territórios de Interesse da 

Cultura e da Paisagem, que cabe a proteção ao patrimônio geológico. Outro 

instrumento é o tombamento, conforme acima mencionado. Este instrumento é 

utilizado na Secretaria Municipal de Cultura. 

 

1.d. Como você aplica a legislação atual na conservação de locais de 

interesse geológico? 



114 
 

R-. Não existe legislação específica para conservação de locais de interesse 

geológico no município que posso aplicar na área em que trabalho. 

 

2.  Dificuldades nas práticas existentes 

 

2.a. Quais são as principais dificuldades na conservação de locais de 

interesse geológico que você identifica no seu trabalho? 

R- A falta de legislação especifica para conservação de geossítios. 

 

2.b. O que você acha que falta para facilitar o seu trabalho na conservação 

de locais de interesse geológico? 

R- Interesse político para desenvolver uma legislação que proteja o patrimônio 

geológico. 

 

2.c. Quais as principais lacunas da legislação atual na conservação de 

locais de interesse geológico? 

R- A falta de legislação específica. 

 

3. Perspectivas futuras 

 

3.a. No âmbito do seu trabalho, quais são os projetos futuros voltados à 

conservação de locais de interesse geológico? 

R- Na Área de Proteção Ambiental Capivari-Monos, foram cadastrados 3 

geossítios: a Cratera de Colônia, a Curva do Rio Capivari e o Haras da Prata. 

Como possíveis projetos para o futuro, penso em fazer a junção das ciências 

biológicas e geológicas, inclusive pelas áreas terem uma vegetação muito 

interessante, conforme apontado no Plano Municipal de Conservação e 

Restauração da Mata Atlântica. A intenção é mostrar o lado interessante das 

duas ciências em atividades de educação ambiental. Mas, não é projeto, mas sim 

suposições de trabalho para o futuro. 
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3.b. Quais as futuras ações em relação à legislação voltada a locais de 

interesse geológico? 

R- Nenhuma, devido à falta de legislação. 

 

3.c. Como você vê o futuro da conservação de locais de interesse geológico 

no Brasil? 

R- Em termos políticos, acho muito difícil ocorrer, inclusive porque as ações de 

preservação da biodiversidade estão sendo desativadas e as de geoconservação 

são muito tênues ainda. 

 

4. Sugestões de melhoria 

 

4.a. Como, no âmbito - federal, estadual, municipal - a conservação de 

locais de interesse geológico pode ser aprimorada?  

R- Como não trabalho com o tema, não tenho condições de responder. 

 

4.b. Qual lacuna na legislação atual deve ser priorizada em relação à 

conservação de locais de interesse geológico?  

R- Idem a resposta acima. 
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Questionário para especialistas no âmbito federal, estadual e municipal 

Nome: Edson José de Barros 

Profissão: Geólogo 

Local de atuação: Prefeitura Municipal de Guarulhos 

Âmbito de atuação: (  ) federal (  ) estadual (X) municipal 

 

1. Práticas existentes 

 

1.a. Quais são as práticas voltadas à conservação de locais de interesse 

geológico existentes atualmente no âmbito federal, estadual e/ou municipal 

que você conhece? 

R- No nível federal o projeto geoparques é interessante. Em nível estadual, tem o 

inventário do estado de São Paulo, o projeto do pessoal de Rio Claro que está 

trabalhando com o Corumbataí (do Prof. Zaine), alguns lugares já consagrados 

como o Varvito, apesar de que o Varvito seria um parque municipal e não 

estadual, e a questão do nosso geoparque, que está em uma situação 

complicadíssima no âmbito da criação de um projeto de lei, pois ainda é 

interpretado como influente na propriedade e não como uma parceria de 

desenvolvimento de um atributo de interesse a humanidade. O proprietário ainda 

está tão acostumado a sempre pagar e ser cobrado, justas ou não, quando tem 

uma reserva legal, uma APP. Daí falam que tem um patrimônio geológico, daí o 

proprietário não consegue, a princípio, ver isso como é no código florestal, um 

instrumento de desenvolvimento de uma política regional, que almeja a 

geconservação, então é complicado. Geologicamente estamos muito evoluídos, 

mas na política pública o hiato é grande. Em Guarulhos, eu sou funcionário da 

prefeitura, e direcionei o foco para esse tema, pois eu trabalho com meio 

ambiente e tem outros temas também, primeiro fizemos um grupo de trabalho, 

sociedade civil e governo, proposta por interesse em obter verba de 

compensação ambiental de obras de impactantes. Conseguimos criação de 

parques, estação ecológica, APA, uma série de instrumentos, e o geoparque veio 
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junto com isso porque ele faz o cover da geodiversidade em cima dessa proteção 

da biodiversidade, seja de uso sustentável ou proteção integral, então criamos 

um cenário, com a proposta do inventário da Província Metálica, e ficou legal, 

muitas pessoas do Instituto Geológico (IG) trabalharam com isso, o Rogério, 

Annabel, Caetano, ou seja, tem trabalho da USP, do IG, da prefeitura, a CPRM 

também participou, nem tanto no levantamento, mas institucionalmente no grupo 

de trabalho, e fizemos uma primeira proposta de geoparque. Naquele momento 

saiu um decreto, muita gente criticou, o prefeito na verdade gostaria de 

consagrar isso no final de sua gestão, mas não tinha como fazer lei, pois não 

passa uma lei em dezembro, o decreto de criação de geoparque é ato final de 

governo, ele faz um decreto onde está criado o geoparque que estabelece os 

parâmetros que devem ser trabalhados para ser transformado em uma lei, e ser 

um instrumento de desenvolvimento da educação, turismo e conservação do 

patrimônio geológico. Agora estamos na fase da lei, o governo já avaliou, já está 

no nosso setor legislativo e espero que saia. Saindo a lei, temos que ir para 

quem vai aceitar a proposta. Então trabalhos em níveis, teremos o Parque 

Estadual do Itaberaba, que é uma unidade de conservação, que já possui no seu 

plano de manejo que já foi feito pelo seu conselho gestor, a área do Ribeirão das 

Lavras como uma área de visitação intensiva, então já é uma parceria dentro da 

lei. O parque da Cantareira tem uma sequencia interessante, temos ainda no 

Itaberaba as Cummingtonitas e Antofilitas que também serão pontos. O Itaberaba 

e a floresta de Guarulhos são próximos, estão em áreas de proteção de 

mananciais então está sendo discutida também dentro de uma lei de proteção de 

mananciais, pois ela exige um plano de desenvolvimento e planejamento 

ambiental, e dentro desse plano, por influência de quem é geólogo acaba 

colocando na lei o tema geodiversidade, então estamos tentando dar um 

instrumento. Os pontos de Guarulhos do inventário do Estado, conseguimos 

colocar Formações Ferríferas, a Cummingtonitas e Antofilitas, o Ribeirão das 

Lavras, e os Turmalinitos da Fazenda Soledad. Então esses quatro pontos já 

estão no parque do Itaberaba, e estão dentro desse pensamento dos roteiros do 

parque. Teremos um trabalho sério porque às vezes, visitação e conservação 

não combinam, temos esse conflito lá, tanto de ordem religiosa, de pichações, 

locais de culto, “Jesus está vindo”. No nível federal, tivemos o convite para 

participar do livro do Schobbenhaus de propostas de geoparques que foi um 
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estímulo gigantesco, um desafio para o projeto. A nível municipal, vejo vários 

potenciais. Por exemplo, o Morro do Ouro em Apiaí. Ainda não conseguimos 

fazer folders e coisas desse tipo para mostrar a importância, nós temos “n” coisas 

notáveis que poderíamos estar inserindo em folders exemplo do Petar, nesses 

locais de visitação, numa tentativa com as prefeituras. Mas requer trabalho, 

temos poucas pessoas que trabalham, esse é um problema, e é focado muito no 

trabalho acadêmico. A Chapada dos Veadeiros, tem uma proposta, a entrada do 

parque é todo um campo de mineração, então tem a proposta, tem pessoas 

trabalhando, mas acaba sendo muito de cunho acadêmico então ela não 

consegue chegar em gestores, tem essa distância, e esse é o nó, o nó da 

prática, são praticas individualizadas geralmente. É um livro, é uma descrição, é 

um mestrado, um doutorado, é uma tentativa de local, é um parque criado por um 

atributo notável, vários no país, mas a interação desses elementos para a 

conservação do patrimônio geológico e divulgação ainda temos que caminhar 

mais, mas tem bastante coisa interessante acontecendo, muito trabalho de boa 

qualidade. 

 

1.b. Em quais práticas existentes voltadas à conservação de locais de 

interesse geológico você atua diretamente?  Comente sobre ela(s). 

R- Diretamente, no geoparque ciclo do ouro Guarulhos. Atuei no grupo da região 

metropolitana, fizemos uma discussão com a prefeitura de São Paulo, Guarulhos 

e a profa. Maria da Glória participou também. Na proposta de Guarulhos 

entraram alguns pontos dentro do inventário, então essa é a atuação mais direta, 

e já com uma proposta de lei na mão do executivo para criação do geoparque 

como instrumento de desenvolvimento, estamos no  aguardo disso ser 

encaminhado para aprovação. É essa área que eu atuo.   

 

1.c. Em relação à legislação vigente, você tem conhecimento de leis que 

podem ser aplicadas ao patrimônio geológico? Quais são? 

R- O SNUC, eu acredito que pode ser aplicado, temos dentro das categorias, os 

monumentos, a Pedra Grande é um exemplo. O Parque Nacional de Itatiaia é um 
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patrimônio geológico também. Então eu acho que todos os instrumentos legais 

como Código Florestal que é uma lei federal interessante, o SNUC acho uma lei 

muito importante dá para trabalhar muito bem com ela, até porque é prevista a 

compensação financeira em obras de grande impacto, então é uma possibilidade 

legal, o Itaberaba é um bom exemplo disso. No nível municipal, algumas ABNTs 

são interessantes, mas daí é na atividade, quando a pessoa por exemplo está 

fazendo um rapel, já tá entrando no uso. Acredito que a legislação, essa base 

normativa de turismo, é interessante. E as leis do geoparque, tem o do 

Bodoquena, do Araripe, mas são pontuais, extremamente pontuais. 

 

1.d. Como você aplica a legislação atual na conservação de locais de 

interesse geológico? 

R- Nós buscamos aplicar através da criação do parque do Itaberaba. Então nós 

já fechamos um conjunto dentro daquele parque, pois ele está num corredor de 

conservação importante que é a Mantiqueira Cantareira, acho que dá para 

estender até o Rio de Janeiro. Hoje já temos várias unidades, várias APAS, APA 

Federal do Paraíba do Sul. Então como nós usamos foi assim. E eu uso também, 

por exemplo, topo de morro, declividade excessiva. Pois geralmente um talude é 

interessante quando a declividade dele está acima de 30% num loteamento a ser 

aprovado, 45 graus às vezes, então você já aplica a lei direto (APP do Código 

Florestal), “ó aqui deixa quieto”, usando a restrição técnica mesmo. Mas o SNUC 

foi para nós o mais interessante. Ficaram conservadas essas áreas geológicas e 

consequentemente o entorno delas, a mata, também ficou relativamente 

protegida, e estão tentando criar núcleos. Então por exemplo temos lá uma 

antiga casa dos mineradores, fizemos uma área verde, isso eu penso em fazer 

em algumas áreas porque não vai dar para proteger tudo, como é mineração a 

área é muito ampla, então fazemos o que nós chamamos de área verde no 

loteamento. Então dentro da lei 6766 de 1979, que foi modificada um pouco 

agora em 2017 mais para regularização, você tem o provisional de área, então 

você pode aplicar uma parte que você fala você tem que ter tantos por cento de 

área verde, tanto rua, tanto lote, tanto isso etc, então nós colocamos por exemplo 

uma área verde essa casa dos mineradores e já associou com a igreja católica 
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que foi parceira deste projeto no GT, num seminário que tem os campos de 

mineração, então já casou uma área verde de um projeto de loteamento com um 

seminário da igreja. Então essas possibilidades é meio o que aparece, e a 

própria denúncia se for necessário. É difícil trabalhar em área urbana, é um 

conflito, temos publicação sobre isso bem legal, que é conflito Cidade Floresta 

que acontece aqui na nossa borda. O que acontece, a ocupação humana vem 

intensamente, o que se tenta é exatamente segurar isso. O que eu ouvi que nós 

perdemos parcialmente são algumas dobras, mas era ousado propor aquelas 

dobras na época, mas não tem como não propor, sabe um processo intenso de 

ocupação que está acontecendo em um local, e aí ficaram em alguns locais 

pequenos registros, mas é isso que utilizamos.  

 

2.  Dificuldades nas práticas existentes 

 

2.a. Quais são as principais dificuldades na conservação de locais de 

interesse geológico que você identifica no seu trabalho? 

R- A principal dificuldade é dar uso ao atributo, como eu falei, é a propriedade. 

Por exemplo, você vai à Chapada dos Veadeiros, então você pega o Córrego dos 

Macaquinhos, são 17 cachoeiras e a pessoa  cobra  R$ 25 de entrada e aquilo 

terá um uso,  porque hoje é viável para ele manter a propriedade com esse uso. 

Então eu acho que é essa questão que é o cerne, isso por exemplo pode valer 

até para um prédio, você tem uma cantaria notável num prédio e você quer que 

aquilo tenha  visitação como num roteiro de centro,  como já existe, você tem que 

ter o aceite. Esse aceite, esse entendimento desse conhecimento no território, 

como Guarulhos que teve mineração, tem pontos preservados, tem igrejas 

associadas, tem manifestações culturais,  festas religiosa com mais de 250 anos, 

então essa identidade vai ajudar muito a proteger porque ela sensibiliza o 

proprietário, pois o proprietário vai pensar  faço  parte dessa comunicação, desse 

conhecimento. Então eu acho que a dificuldade é essa, é convencer o 

proprietário a não destruir, a não deixar aquilo ser destruído, que aquilo é 

importante, que aquilo tem uma representatividade única, em alguns casos, 

única, se aquilo foi perdido não haverá outro.  É o que eu digo, quando você 
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destrói e passa um trator por cima de uma estrutura que está muito bem 

caracterizada como mineração acabou, se você derrubar um túnel de pedra, 

acabou, se você pegar o afloramento e dinamitar, acabou. Então mostrar para o 

proprietário que em longo prazo, aquilo é muito mais viável que qualquer uso 

momentâneo, que a família dele receberá esse bem.  Então esse é o desafio.  

 

2.b. O que você acha que falta para facilitar o seu trabalho na conservação 

de locais de interesse geológico? 

R- Interesse do governo. O governo está nem aí. Não existe preocupação muito 

centrada nessa questão. Eu acho que a política pública não é focada nisso. Um 

exemplo, uma vez uma pessoa que trabalha com solo, o Álvaro Rodrigues dos 

Santos, ele me falou de um afloramento de solo que é uma transição do terciário 

para o pré-cambriano e que dá uma formação do solo interessante, e fica em 

uma favela gigantesca, milhares de famílias invadiram e tal, se perdeu. É difícil, 

não tem como sensibilizar. Se o governo não abrir o tempo para que eu vá lá se 

for necessário conversar com a ocupação e falar “olha só isso aqui é muito 

importante”, mas não, não existe esse interesse. O interesse tanto não existe que 

os cadastramentos públicos são muito falhos nisso. Eu tenho lá os meus pontos 

do inventário, estão mapeados, os shapes estão construídos, mas é aquela 

coisa, só vai ter normativa, ação normativa, quando sair uma lei. Daí os 

polígonos vão estar definidos. Então é o governo dar essa importância. 

 

2.c. Quais as principais lacunas da legislação atual na conservação de 

locais de interesse geológico? 

R- Na realidade, a lacuna é quase total. Na legislação, como eu disse, você pode 

pegar um monumento, a Pedra Grande por exemplo, mas quando você vai para 

pontos, por exemplo aquela camada que marca a variação do tempo, é mais 

difícil, pois você não tem instrumento. Teria que sair uma lei. Nós já tivemos em 

Guarulhos, por exemplo, lei de erosão, mas era para erosão e não para 

conservação. Conservava a partir da contenção da erosão. Teria que ter uma lei 

que falasse da singularidade mesmo. Se nas  prefeituras tivessem técnicos 
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capacitados... Que prefeitura tem geólogos? Teria que ter um técnico e voltado 

ao mapeamento. A nossa lei orgânica prevê o mapeamento geológico, mas 

quantas leis orgânicas tem previsão de mapeamento geológico? Então as 

lacunas da legislação são isso, a gente não tem legislação. Tem onde tem 

geoparque, onde tiver geoparque haverá a caracterização daquele local. Eu não 

sei como funciona os Caminhos de Darwin, não sei o aspecto legal, mas já são 

pontos de visitação. O uso, o segredo é o uso. É dar o uso a esses atributos, daí 

eles serão preservados, mas sem destruí-los. Daí entra o conceito de manejo. 

Definir o atributo, definir o manejo, e propor o uso.   

 

3. Perspectivas futuras 

 

3.a. No âmbito do seu trabalho, quais são os projetos futuros voltados à 

conservação de locais de interesse geológico? 

R- O que estamos trabalhando hoje é pela lei, e dentro das legislações 

específicas, por exemplo, estamos fazendo a legislação específica do manancial 

do Jaguarí , do rio Jaguarí afluente do Paraíba do Sul que transverte a água para 

o Cantareira. Então dentro desse projeto que é a lei específica, eu já fiz uma 

apresentação do uso e do solo na minha cidade, e o projeto geoparque foi 

apresentado, e já tem interesse. Por exemplo, Guarulhos tem uma festa, a Nossa 

Senhora do Bom Sucesso, São Francisco Xavier em São José dos Campos, que 

faz parte dessa lei específica, também tem uma Nossa Senhora do Bom 

Sucesso, também se benze a terra, então é uma tradição muito antiga, daí você 

começa a conectar. A mineração também, pois lá também tem registro, todos os 

lugares tem registro. Então o projeto futuro é trazer a política de recurso hídrico, 

na sua lei específica, a questão do Parque do Itaberaba, nós já fechamos o plano 

de manejo, e também saiu o nosso plano diretor, acabou de ser publicado, ele 

coloca todos os geossítios do geoparque como interesse 

arqueológico/histórico/etc. A partir do plano diretor, iremos fazer a lei do uso e 

ocupação, daí eu quero ver se eu cravo o que eu puder, já estão no parque, mas 

ainda há alguns fora, então é tentar trazer a comunidade, tentar trazer uma série 

de temas como sustentabilidade, educação alimentar, agricultura orgânica,  
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cultivo de erva. Tem uma série de questões no tema do Ciclo do Ouro que a 

gente trabalha que são legais. Então permite um socioambiental, vamos dizer, 

interessante.  

 

3.b. Quais as futuras ações em relação à legislação voltada a locais de 

interesse geológico? 

R- A lei. Primeiro aprovar a lei.  Daí focar o trabalho. Às vezes é meio cansativo, 

às vezes você trabalha meio solo, você e mais duas, três pessoas que tem uma 

aplicação maior nisso. Mas tentar fazer, se a lei sair aí tá consagrado, daí temos 

que fazer rodar, montar o conselho de gestão.  

  

3.c. Como você vê o futuro da conservação de locais de interesse geológico 

no Brasil? 

R- Eu vejo bem. Eu acho que os grandes monumentos, muitos já estão nos 

parques, a Aparados da Serra e tal, os dinossauros, núcleos já estão se 

estabilizando, agora é entrar no pontual mesmo do território, nos pontos notáveis 

da cidade, porque eu acho que tem uma certa hierarquia. Uma hierarquia da 

humanidade que é aquilo que você fala são cem no mundo nessa tipologia, aí 

tem uma questão que é nacional mesmo, do conhecimento da pessoa de saber 

que isso é um escudo, isso é uma plataforma, esse desenho geral que é de 

interesse até de estado. E aí a questão do interesse local, que é um instrumento 

de desenvolvimento, porque se não for para ter uso, então e aí você pode até 

trabalhar e trabalha se isso né, em vários geoparques, pontos que não tem tanta 

relevância mas são muito interessantes sobre outros aspectos. No nosso caso, 

às vezes parece mais um túnel de mineração, para muita gente não vai ser um 

afloramento rochoso, não é a geologia básica, mas é um atributo notável. Então 

eu acho que o futuro é bom, nós já temos bastante coisa protegida e sempre 

temos que progredir, eu acredito. 
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4. Sugestões de melhoria 

 

4.a. Como, no âmbito - federal, estadual, municipal - a conservação de 

locais de interesse geológico pode ser aprimorada?  

R- Eu acredito em conselhos, acho que tem que ter um Conselho Nacional de 

conservação da geodiversidade, eu acho que tem que ter câmaras como tem em 

São Paulo, e acho que tem que ter no município grupos também discutindo. A 

aprimoração eu acho que se daria por câmaras. A partir de câmaras nos três 

níveis, eu criaria grupos técnicos dentro dessas câmaras, turismo, educação, 

divulgação, então eu acho que se criássemos conselhos seria uma coisa ótima. 

O resto é empenho, o resto depende dessas estruturas. Eu já vi técnicos bons, 

geólogo formado em Ouro Preto que conhece bem mineração trabalhando em 

Santana do Parnaíba mas com foco totalmente em escorregamento e tal, e não 

tendo mínimo tempo para se voltar à geodiversidade que é algo 

interessantíssimo. É parceiro nosso na história da mineração aqui da região de 

São Paulo. Então como aprimorar isso, você tem que ter técnico. Na realidade as 

equipes estão esvaziadas, trabalhávamos com um número pessoas ótimas mas 

sairam, é pesado o trabalho, não é simples. Então no nível estadual e federal, 

conselho. No município eu acho que é trabalhar a sociedade, trabalhar grupos 

ligados à educação e produção científica tem que trabalhar junto e trazer nesses 

grupos o conhecimento tradicional. O morador do local, um conhecimento 

específico, uma erva, uma festa, faz a Festa do Boi, você criar esse tipo de 

evento, você vai agregando, daí um amálgama disso é a questão do 

conhecimento geológico, que é muito intrínseco às regiões, conta muito da 

história, é lindo. Os mapas antigos, cartográficos, textos históricos brasileiros, na 

sua grande parte, ou são famílias ou economicamente é a mineração. Então a 

história toda pode ser contada através desse espaço. Se a comunidade tiver isso 

inserido, o que é a  geodiversidade, o que é a biodiversidade, o que é a 

sociodiversidade, ela progride bem. Eu acho que ela respeita a diferença, 

reconhece atributos, e ela sabe que aquilo é para o seu futuro, seu neto merece, 

seu bisneto merece conhecer aquilo, não vale a pena perder. Se você perder, 

perdeu. Você não vai conhecer talvez. Pode até conhecer mas então tire uma 

boa foto, pelo menos no local que a gente faça pranchas, desenhos antes de 
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perder, e tente reproduzir aquela célula que se apresentou no globo para gente 

ver a sua história evolutiva. Então eu acho que é legal trabalhar também no 

âmbito Municipal, buscar projetos comunitários, e colocar a geodiversidade 

nessa construção do conhecimento que ela é fenomenal.  

 

4.b. Qual lacuna na legislação atual deve ser priorizada em relação à 

conservação de locais de interesse geológico?  

R- Para sair uma legislação tem que ter uma proposta. A lacuna que eu vejo na 

legislação é a proposta clara do que se tem que fazer. Eu acho que tá faltando, a 

gente que trabalha com conhecimento, apresentar isso sistematizado. A proposta 

do inventário é bem interessante nesse sentido. Você pode pensar como turismo 

por exemplo. Já existe a rota do Fernão Dias, por exemplo, instituída pela 

Secretaria de Estado de Turismo. Então o que disso é do cinturão metálico, a 

história dos fósseis, o tempo geológico através dos fósseis do estado. Na 

realidade falta apresentar esses elementos para sair a lei. Se você apresenta 

isso bem estruturado para um legislador eu acho que você pode sensibilizar. 

Hoje existe algum contato com alguém, algum deputado estadual? Então para 

mim a lacuna é caracterizar um instrumento de desenvolvimento com clareza. 

Então por exemplo eu consigo trabalhar na floresta Nacional de Ipanema já, eu 

consigo trabalhar no parque de Itaberaba, eu consigo trabalhar no Morro do 

Ouro. Então eu consigo gerar do um circuito de conhecimento através de pontos 

de visitação. Mostrar isso com clareza. A lacuna é essa. A lacuna é trazer com 

clareza essa proposta.  Ela não cairá do céu. Ela tem que sair aqui de dentro da 

academia. Então para mim ela sai aqui de dentro e é consolidada. A nossa 

proposta saiu aqui dentro. E eu acho que todas que eu conheço saíram de 

alguma instituição de pesquisa. Como formatar essa lei é fazer esse desenho, 

não é difícil, mas é uma prática, assim quem nunca trabalhou com projeto de lei 

tem muita dificuldade em gerar um projeto de lei. Preservar, educação, turismo e 

tal, definir com clareza.  Sempre parceria, definir com clareza. E aí os roteiros, os 

roteiros de interesse, daí você pode pensar, dentro desse roteiro, quantos 

geoparques eu teria. Então eu teria os geoparques tal e tal e tal, que são 

notáveis dentro disso. Então isso teria que entrar numa política ligada a turismo e 
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educação, pois você tem que ter transporte, tem que ter uma logística. 

Hospedagem, produtos, por exemplo, alguns lugares já têm, por exemplo Apiaí 

que tem as argilas, vários locais já tem alguns produtos do local. Mas daí 

trabalhar essa questão não só de produto, doce, comida. Mas para fazer a lei 

tem que apresentar essa proposta, então seria mais ou menos nesse sentido, os 

atributos de interesse a serem trabalhados da seguinte forma. Eu acho que é 

esse link, a lacuna é essa distância entre o legislativo e a produção do 

conhecimento. Ela é total. Totalmente vazio. Essa conectividade não está sendo 

dada por ninguém. Em alguns casos esporádicos, em que e você vai em uma 

cidade, pega um afloramento, mas são individuais, ações individuais, e não um 

pensamento de um grupo, pensando em um representante de um conselho, por 

exemplo. Acho que esse é o maior nó, a maior lacuna. 
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Questionário para gestores de parques  

Nome: Alessandro Neme 

Profissão: Funcionário Público 

Local de atuação: Prefeitura Municipal de Itu – Parque Geológico do Varvito 

Âmbito de atuação: (  ) federal (  ) estadual (X) municipal 

 

1. Práticas existentes 

 

1.a. Quais as atividades existentes no parque (onde os elementos 

geológicos são temática principal) abertas ao público?  

R- Visitas monitoradas, oficinas técnicas, vídeos didáticos. ( Sempre com 

agendamento prévio ) para os turistas do dia a dia, que visitam apenas para 

passeio, nós temos os painéis que explicam a história do Parque e da rocha. 

 

1.b. Quais as maiores dificuldades e desafios nessas atividades? 

R- Nessas atividades não temos dificuldades de execução, pois já temos 

bastante experiência com esse tipo de trabalho. 

 

1.c. Quais as suas sugestões de melhoria em relação a essas atividades? 

R- No momento não tenho nenhuma sugestão com relação a essas atividades. 

 

2.  Gestão do parque 

 

2.a. Quais atividades você realiza como gestor do parque? 

R- No setor administrativo, agendamento de visita, atendimento ao turista, 

organização de eventos e oficinas, armazeno todo mês os dados de visitas ao 

Parque, delego os serviços de portaria e manutenção, faço a escala de finais de 
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semana e feriados, envio e respondo e-mails, atualizo a nossa pagina no 

facebook etc. 

No setor externo, realizo serviços de jardinagem (poda, plantio, molhar as 

plantas), pequenos reparos, fico atento a visitantes e grupos para que os 

mesmos respeitem as regras do Parque, etc. 

 

2.b.Como você vê a conservação dos elementos geológicos principais do 

parque? 

R- A conservação acredito eu está boa 

. 

2.c. Quais são as maiores dificuldades e desafios enfrentados no 

gerenciamento de um parque onde os elementos geológicos são temática 

principal? 

R- Sem resposta. 

 

3. Perspectivas futuras 

 

3.a. Dentro da sua visão e experiência de gerenciamento de um parque 

onde os elementos geológicos são temática principal, quais as suas 

sugestões de melhoria? 

R- Acredito que com um número maior de colaboradores, nós conseguiríamos ter 

um resultado muito bom. 

 

3.b. O que você acha que falta para facilitar o seu trabalho como gestor de 

um parque onde os elementos geológicos são temática principal? 

R- Gostaria de ter mais funcionários para me ajudar. 

 

3.c. Em termos de legislação (municipal, estadual, federal) existe alguma 

modificação que poderia ser feita para facilitar o trabalho no parque em 

relação aos elementos geológicos? 

R- Não sei dizer. 
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4. Outros 

 

4.a. Já foi feito algo para amenizar os efeitos do intemperismo na rocha, 

que dificulta a visualização das principais feições na rocha, ou há planos 

para isto ser feito futuramente?  

R- Estamos analisando a possibilidade de cercar uma pequena área para 

preservação futura. 
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Questionário para especialistas no âmbito federal, estadual e municipal 

Nome: Ives Simões Arnone 

Profissão: Biólogo 

Local de atuação: Parque Estadual caverna do Diabo 

Âmbito de atuação: (  ) federal (X) estadual (  ) municipal 

 

1. Práticas existentes 

 

1.a. Quais as atividades existentes no parque (onde os elementos 

geológicos são temática principal) abertas ao público?  

R- Temos a visitas aberta ao público de terça à domingo das 8h às 17h na 

Caverna do Diabo, com seus diferente roteiros sendo: tradicional diurno, 

tradicional noturno, salão Erectus e leito do rio. 

 

1.b. Quais as maiores dificuldades e desafios nessas atividades? 

R- Manutenção das estruturas existentes, com troca de lâmpadas e a 

capacitação dos monitores ambientais locais 

 

1.c. Quais as suas sugestões de melhoria em relação a essas atividades? 

R- A sugestão atual é a concessão de determinados serviços existentes no 

Parque para a iniciativa privada, desonerando o Estado e focando energia em 

atividades como a Fiscalização das áreas do Parque que abrangem mais de 40 

mil hectares 

 

2.  Gestão do parque 

 

2.a. Quais atividades você realiza como gestor do parque? 

R- São inúmeras atividades, vou tentar colocar algumas. Gestão de contratos e 

serviços, arrecadação oriunda da venda de ingressos, cuidado com o patrimônio, 
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gestão de frota de veículos, atendimento a imprensa e filmagens na UC, 

Educação Ambiental, atendimento ao Público, Fiscalização, presidência do 

Conselho gestor da UC, participação de Conselhos no município como 

COMDEMA e COMTUR, emissão de autorização de roças de coivara, ligação de 

energia, emissão de pareceres e laudos técnicos para Ministério Público e 

Tribunal de Justiça, atendimento à Policia Militar Ambiental, realização de 

eventos (dia da Água, Meio Ambiente e Semana do Morcego), elaboração e 

implantação do Plano de Manejo, avaliação e atualização dos Planos de 

Gerenciamento de Riscos e etc. 

 

2.b.Como você vê a conservação dos elementos geológicos principais do 

parque? 

R- Os elementos estão preservados, mas precisam de investimento para melhor 

cuidado e para implantação de estruturas que permitam a acessibilidade de 

todos e adaptem o roteiro para pessoas com necessidades especiais. 

 

2.c. Quais são as maiores dificuldades e desafios enfrentados no 

gerenciamento de um parque onde os elementos geológicos são temática 

principal? 

R- A falta de técnicos, ou de pesquisadores que possam subsidiar avaliações e 

propor melhorias nesses locais, com ideias e melhor aproveitamento destes 

atrativos, trazendo uma consciência ambiental e conceitos de sustentabilidade. 

 

3. Perspectivas futuras 

 

3.a. Dentro da sua visão e experiência de gerenciamento de um parque 

onde os elementos geológicos são temática principal, quais as suas 

sugestões de melhoria? 

R- Entendemos que o estabelecimento de parcerias é a solução neste momento, 

juntamente com o desenvolvimento de pesquisas que apontem como conservar 

melhor esse patrimônio, quem sabe com novas tecnologias.  
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3.b. O que você acha que falta para facilitar o seu trabalho como gestor de 

um parque onde os elementos geológicos são temática principal? 

R- Basicamente faltam recursos monetários e mão de obra qualificada dentro do 

quadro da equipe de funcionários. 

 

3.c. Em termos de legislação (municipal, estadual, federal) existe alguma 

modificação que poderia ser feita para facilitar o trabalho no parque em 

relação aos elementos geológicos? 

R- Precisa de uma Lei, talvez uma Resolução da SIMA- Secretaria de 

Infraestrutura e Meio Ambiente que regulamente o licenciamento de Caverna 

Turisticas no Estado de São Paulo, pois hoje sabemos como licenciar e “destruir 

uma caverna” mas não sabemos como abri-la para turismo, não há órgão 

competente designado para avaliar essa questão. Há um limbo nesse aspecto 

quando da saída do CECAV- ICMbio, que deixou de atuar em cavidades que não 

estejam em Unidade de Conservação Federais. 
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APÊNDICE II – RANKING DE PRIORIDADE DE PROTEÇÃO



1 3 4  

 

Prioridade de Proteção (Valor Científico) 

 

 

Nome do geossítio VC RD PP
Ranking 

PP
Tipologia Regime de Proteção PG

Ranking 

PG

Pico de Itapeva 360 310 670 2º P APA (área pública) 370 1º

Lavas almofadadas de Pirapora do Bom Jesus 325 370 695 1º P Público 364 2º

Complexo Atuba na Serra do Azeite 330 240 570 7º P APA (público) 347 3º

TTG do Complexo Atuba 340 205 545 10º P Público 346 4º

Formação Turvo-Cajati na Serra do Azeite 320 240 560 9º P APA (área pública) 343 5º

Metaconglomerados do Rodoanel 300 295 595 4º P Público 342 6º

Complexo Embu em São Lourenço da Serra 300 260 560 9º P Público 337 7º

Dobras de Apiaí 290 270 560 9º P Privado 327 8º

Complexo Embu em Itapecerica da Serra 260 270 530 15º P Público 321 9º

Complexo Embu em Eldorado Paulista 220 300 520 17º P Privado 301 10º

Vulcanismo Félsico Morro do Polvilho 190 330 520 17º P APA (área pública) 300 11º

Metagabro com feições de injeção de Juquehy 310 235 545 10º S Terreno de Marinha 281 12º

Gnaisses e Anfibolitos de Boiçucanga 290 235 525 16º S Terreno de Marinha 272 13º

Granulitos de Barra do Turvo 255 240 495 18º P Proteção Integral 272 14º

Maciço da Jureia 220 235 455 19º P Proteção Integral 256 15º

Contato entre o Grupo Itaiacoca e a Fm. Furnas 

em Itapeva
310 265 575 6º A Privado 249 16º

Estromatólitos de Nova Campina e Itapeva 260 370 630 3º A Privado 243 17º

Cama de Anchieta em Itanhaém 320 270 590 5º A Terreno de Marinha 233 18º

Granulitos da Prainha/Guaraú 330 235 565 8º A Terreno de Marinha 232 19º

Migmatitos Amparo 250 310 560 9º A APA (área privada) 230 20º

Ilhote de Camburizinho 290 235 525 16º A Terreno de Marinha, APA 215 21º
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Nome do geossítio VC RD PP
Ranking 

PP
Tipologia Regime de Proteção PG

Ranking 

PG

Falha da Lancinha 290 205 495 2º P Público 325 1º

Zona de Cisalhamento Itu 285 215 500 1º P Público 324 2º

Zona de Cisalhamento Serra do Azeite 290 195 485 4º P Público 324 2º

Zona de Cisalhamento Caucaia 230 270 500 1º P APA (área privada) 301 3º

Zona de Cisalhamento Taxaquara 210 280 490 3º P Privado 294 4º

Milonitos da Zona de Cisalhamento Cubatão 180 265 445 6º P Público 286 5º

Zona de Cisalhamento Itariri 160 230 390 8º P Público 273 6º

Milonitos e cataclasitos da Zona de 

Cisalhamento Camburu
280 160 440 7º P Proteção Integral 271 7º

Captura fluvial do Rio Guaratuba 370 100 470 5º A Proteção Integral 216 8º

Zona de Cisalhamento Extrema 290 100 390 8º A Proteção Integral 181 9º

Nome do geossítio VC RD PP
Ranking 

PP
Tipologia Regime de Proteção PG

Ranking 

PG

Turmalina Granito Perus 230 400 630 1º P Público 327 1º

Granito Anatético Nazaré Paulista 275 205 480 3º P Público 319 2º

Granitos com enclaves de Mauá 200 400 600 2º P Privado 307 3º

Granitóide Paleoproterozoico Rio Capivari 230 240 470 4º P Público 304 4º

Monzogranito Ilha Anchieta 330 100 430 5º P Proteção Integral e APA 284 5º

Charnockito Ubatuba 200 100 300 8º P Terreno de Marinha e APA 243 6º

Sienogranito Atibaia - Pedra Grande 200 110 310 7º P Proteção Integral 230 7º

Granito Cantareira 150 130 280 9º P Proteção Integral 211 8º

Granito Rapakivi da Província Itu - Parque de 

Lavras
255 110 365 6º A Proteção integral 168 9º

Granito Bragança Paulista - Pedra Bela 160 110 270 10º A Privado 163 10º
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Nome do geossítio VC RD PP
Ranking 

PP
Tipologia Regime de Proteção PG

Ranking 

PG

Topazitos do Cabuçu 385 295 680 1º P Público 321 1º

Turmalinitos da Fazenda Soledade 330 195 525 3º P Proteção Integral e APA 284 2º

Rochas com Cummingtonita/Antofilita do 

Itaberaba
325 195 520 4º P Proteção Integral e APA 281 3º

Cava de Ouro do Jaraguá 240 290 530 2º P Proteção Integral 259 4º

Formação Ferrífera do Tanque Grande 235 295 530 2º P Proteção Integral 257 5º

Morro do Ouro do Vale do Ribeira 270 180 450 5º A Proteção Integral 170 6º

Garimpo de Ouro do Ribeirão das Lavras 210 195 405 6º A Proteção Integral 146 7ºM
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Nome do geossítio VC RD PP
Ranking 

PP
Tipologia Regime de Proteção PG

Ranking 

PG

Registro de floresta temperada do Grupo Itararé 340 260 600 6º P APA (área pública) 354 1º

Fósseis vegetais carboníferos do Grupo Itararé 

em Campinas
285 350 635 3º P Público 344 2º

Clarkecaris do Membro Taquaral em Rio Claro 285 330 615 4º P APA (área privada) 334 3º

Jazigo Fitofossilífero da Formação Rio Claro em 

Jaguariuna
260 400 660 2º P Privado 333 4º

Diques clásticos na Bandeirantes 300 380 680 1º S Público 326 5º

Areias asfálticas da fazenda Betumita 300 230 530 9º P Privado 326 5º

Pavimento Estriado de Guaraú 255 350 605 5º P Privado 324 6º

Tempestitos da Formação Corumbataí 260 295 555 8º P APA (área privada) 318 7º

Afloramento das Três Eras 200 310 510 10º P APA (área pública) 301 8º

Estruturas sedimentares da Formação 

Pirambóia
205 275 480 12º P Público 299 9º

Jazigo Icnofossilífero do Ouro, Araraquara 245 165 410 15º P Privado 293 10º

Estromatólitos Gigantes de Santa Rosa de 

Viterbo
390 270 660 2º A Privado 284 11º

Rocha moutonnée de Salto 295 190 485 11º P Proteção Integral 282 12º

Formação Itararé na pedreira Partecal-Partezani 185 245 430 13º P Privado 279 13º

Coquina Camaquã 195 205 400 16º P APA (área privada) 277 14º

Contato Fm. Corumbataí com Fm. Piramboia 155 265 420 14º P Público 276 15º

Arenito bioclastico Ferraz da Formação 

Corumbataí
170 260 430 13º P Privado 274 16º

Varvito de Itu 370 190 560 7º A Proteção Integral 229 17º

Fácies arenosa da Formação Itararé em Porto 

Feliz
170 135 305 17º P Proteção Integral 221 18º

Geyseritos permianos de Anhembi 255 165 420 14º A Privado 211 19º
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Nome do geossítio VC RD PP
Ranking 

PP
Tipologia Regime de Proteção PG

Ranking 

PG

Sill de diabásio na Fm Piramboia 290 330 620 2º P APA (área pública) 343 1º

Diabásio com feições em jump de Rio Claro 260 380 640 1º P Privado 330 2º

Sienito Máfico Pariquera-Açu 310 155 465 7º P Privado 319 3º

Diabásio com disjunções colunares de Santa 

Bárbara do Oeste
260 300 560 4º P Privado 319 3º

Intrusão diabásica do Pindaúba 290 210 500 5º P Privado 319 3º

Xenólitos do manto da Praia Vermelha do Norte 305 265 570 3º P Terreno de Marinha e APA 311 4º

Contato Fms Botucatu e Serra Geral de Brotas 200 280 480 6º P Público 297 5º

Brechas magmáticas de Ilha Anchieta 360 100 460 8º P Proteção Integral e APA 297 5º

Diques de Ponta do Araçá 310 310 620 2º S Terreno de Marinha 291 6º

Gabros estratiformes de Ilhabela 285 175 460 8º P Terreno de Marinha e APA 290 7º

Lacólito de diabásio de Limeira 190 310 500 5º P Privado 290 7º

Diques de Ilhabela 285 100 385 9º P Terreno de Marinha e APA 279 8º

Magmatismo sienítico de Ilhabela 235 100 335 10º P Proteção Integral 244 9º
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Nome do geossítio VC RD PP
Ranking 

PP
Tipologia Regime de Proteção PG

Ranking 

PG

Seção tipo da Fm. Presidente Prudente 350 275 625 2º P Público 361 1º

Sítio Fossilífero de Pirapozinho 330 300 630 1º P Público 356 2º

Seção tipo da Fm. Vale do Rio do Peixe 320 265 585 5º P Público 346 3º

Calcretes da Fm. Marília 310 275 585 5º P Público 344 4º

Ritmitos paludiais da Formação Araçatuba 290 300 590 4º P Público 339 5º

Contato entre as formações Araçatuba e Vale 

do Rio do Peixe
280 300 580 6º P Público 334 6º

Jazigos fossílíferos do Vale do Rio do Peixe 230 340 570 7º P Público 319 7º

Icnofósseis da Usina de Porto Primavera 235 370 605 3º P Privado 318 8º

Sítio/Jazigo fossilífero do Jardim Paulista 230 295 525 8º P Público 312 9º

Arenitos eólicos das barrancas do Rio Paraná 270 310 580 6º S Público 303 10º

Intercalações conglomeráticas da Fm. Marília 215 265 480 11º P Público 301 11º

Fluvial entrelaçado de São José do Rio Preto 200 300 500 10º P Público 300 12º

Répteis Fósseis de General Salgado, SP 345 280 625 2º A Privado 266 13º

Morro do Diabo 370 145 515 9º A Proteção Integral 222 14º
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Nome do geossítio VC RD PP
Ranking 

PP
Tipologia Regime de Proteção PG

Ranking 

PG

Fitofósseis e palinomorfos de Itaquecetuba 350 400 750 2º P APA (área privada) 371 1º

Falhas pós-sedimentares de Taubaté 300 390 690 4º P Público 356 2º

Injectitos arenosos de Jacareí 295 380 675 5º P Público 352 3º

Falhas sin-sedimentares de Cruzeiro 230 380 610 8º P Público 324 4º

Bacia de Tanque em Bom Jesus dos Perdões 225 390 615 7º P Público 324 4º

Bacia de São Paulo na Cidade Universitária 275 400 675 5º S Público 318 5º

Tectônica extensional de Igaratá 215 370 585 10º P APA (área pública) 316 6º

Falha de Pinheiros 215 370 585 10º P Público 316 6º

Bacia de Tanque em Atibaia 205 390 595 9º P APA (área pública) 315 7º

Paleolago Tremembé na  Fazenda Santa Fé 380 380 760 1º A Privado 296 8º

Paleolago Tremembé em Quiririm 330 390 720 3º A Público 283 9º

Paleolago Tremembé na Aligra 240 390 630 6º A Privado 237 10º

Nome do geossítio VC RD PP
Ranking 

PP
Tipologia Regime de Proteção PG

Ranking 

PG

Terraços holocênicos do Pontal da Trincheira 280 380 660 1º P APA (área pública) 346 1º

Beachrock de Ubatuba 355 220 575 2º P Proteção Integral e APA 312 2º

Terraços marinhos da Praia de Itaguaré 350 175 525 4º P Proteção Integral 304 3º

Terraço marinho do pleistoceno da Praia 

Vermelha do Norte
270 265 535 3º P Proteção Integral 282 4º

Registros de catástrofe de Caraguatatuba 210 170 380 6º P Proteção Integral 243 5º

Estrutura de impacto de meteorito de Ubatuba 390 100 490 5º A Proteção Integral 224 6º
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Nome do geossítio VC RD PP
Ranking 

PP
Tipologia Regime de Proteção PG

Ranking 

PG

Escarpamento Estrutural Furnas, SP/PR 390 205 595 3º A Privado 275 1º

Pico de Itapeva 310 310 620 2º A APA (área pública) 263 2º

Planaltos de Marília 320 275 595 4º A Privado 255 3º

Cratera de Colônia 355 330 685 1º A Proteção Integral 242 4º

Cuesta basáltica de Pardinho 310 215 525 7º A APA (área privada) 242 4º

Morro do Diabo 360 205 565 5º A Proteção Integral 226 5º

Pico do Jaraguá 320 235 555 6º A Proteção Integral 214 6º

Serra do Voturuna 220 225 445 10º A Público 212 7º

Maciço da Jureia 360 100 460 8º A Proteção Integral 211 8º

Serra do Japi 290 155 445 9º A Proteção Integral e APA 189 9º

Domo de Araçoiaba da Serra 190 95 285 13º A Público 181 10º

Pedra do Baú 245 185 430 11º A Proteção Integral 174 11º

Pico do Corcovado 200 100 300 12º A Proteção Integral 143 12º
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Nome do geossítio VC RD PP
Ranking 

PP
Tipologia Regime de Proteção PG

Ranking 

PG

Gruta da Toca 265 240 505 3º A Privado 226 1º

Gruta do Riacho subterrâneo 285 175 460 6º A Privado 226 1º

Grutas dos Paivas 275 195 470 4º A Privado 224 2º

Gruta do Arapeí 285 145 430 8º A Privado 221 3º

Caverna do Diabo 320 235 555 1º A Proteção Integral 214 4º

Caverna Santana 310 235 545 2º A Proteção Integral 209 5º

Gruta Casa de Pedra 275 190 465 5º A Proteção Integral 188 6º

Gruta Morro Preto - Couto 275 190 465 5º A Proteção Integral 188 6º

Gruta do Fazendão 175 240 415 9º A Privado 188 6º

Grutas Areias I e II 280 150 430 8º A Proteção Integral 184 7º

Gruta Azuías 265 190 455 7º A Proteção Integral 184 7º

Gruta da Água Suja 265 190 455 7º A Proteção Integral 184 7º

Gruta Itambé 175 180 355 10º A Privado 179 8º

Abismo do Juvenal 265 150 415 9º A Proteção Integral 178 9º
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Prioridade de Proteção (Potencial Uso Educativo) 

 

 

Nome do geossítio PUE RD PP
Ranking 

PP
Tipologia Regime de Proteção PG

Ranking 

PG

Pico de Itapeva 335 310 645 2º P APA (área pública) 359 1º

Vulcanismo Félsico Morro do Polvilho 255 330 585 3º P APA (área pública) 328 2º

Complexo Atuba na Serra do Azeite 270 240 510 9º P APA (área pública) 321 3º

Maciço da Jureia 270 235 505 10º P APA (área pública) 321 3º

Dobras de Apiaí 255 270 525 7º P Privado 312 4º

Gnaisses e Anfibolitos de Boiçucanga 295 235 530 6º S Terreno de Marinha 274 5º

Estromatólitos de Nova Campina e Itapeva 305 370 675 1º A Privado 262 6º

Ilhote de Camburizinho 320 235 555 5º A Terreno de Marinha, APA 228 7º

Contato entre o Grupo Itaiacoca e a Fm. Furnas 

em Itapeva
255 265 520 8º A Privado 226 8º

Cama de Anchieta em Itanhaém 290 270 560 4º A Terreno de Marinha 220 9º

Granulitos da Prainha/Guaraú 250 235 485 11º A Terreno de Marinha 198 10º

Nome do geossítio PUE RD PP
Ranking 

PP
Tipologia Regime de Proteção PG

Ranking 

PG

Turmalina Granito Perus 300 400 700 1º P Público 357 1º

Sienogranito Atibaia - Pedra Grande 300 110 410 3º P Proteção Integral 273 2º

Charnockito Ubatuba 260 100 360 7º P Terreno de Marinha e APA 269 3º

Granito Cantareira 270 130 400 5º P Proteção Integral 263 3º

Granitóide pós-colisional tardio da Ilha Anchieta 275 100 375 6º P Proteção Integral e APA 261 4º

Granito Bragança Paulista - Pedra Bela 320 110 430 2º A Privado 231 1º

Granito Rapakivi da Província Itu - Parque de 

Lavras
295 110 405 4º A Proteção Integral 185 2º
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Nome do geossítio PUE RD PP
Ranking 

PP
Tipologia Regime de Proteção PG

Ranking 

PG

Topazitos do Cabuçu 320 295 615 1º P Público 351 1º

Formação Ferrífera do Tanque Grande 305 295 600 2º P Proteção Integral 301 2º

Cava de Ouro do Jaraguá 295 290 585 3º P Proteção Integral 296 3º

Turmalinitos da Fazenda Soledade 305 195 500 5º P Proteção Integral e APA 287 3º

Rochas com Cummingtonita/Antofilita do 

Itaberaba
285 195 480 6º P Proteção Integral e APA 279 4º

Garimpo de Ouro do Ribeirão das Lavras 320 195 515 4º A Proteção Integral 208 5º

Nome do geossítio PUE RD PP
Ranking 

PP
Tipologia Regime de Proteção PG

Ranking 

PG

Fósseis vegetais carboníferos do Grupo Itararé 

em Campinas
260 350 610 2º P Público 333 1º

Pavimento Estriado de Guaraú 270 350 620 1º P Privado 330 2º

Jazigo Icnofossilífero do Ouro, Araraquara 300 165 465 6º P Privado 316 3º

Formação Itararé na pedreira Partecal-Partezani 270 245 515 4º P Privado 315 3º

Coquina Camaquã 260 205 465 6º P APA (área privada) 305 4º

Rocha moutonnée de Salto 290 190 480 5º P Proteção Integral 280 5º

Fácies arenosa da Formação Itararé em Porto 

Feliz
300 135 435 7º P Proteção Integral 276 6º

Estromatólitos Gigantes de Santa Rosa de 

Viterbo
330 270 600 3º A Privado 259 7º

Varvito de Itu 325 190 515 4º A Proteção Integral 209 8º
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Nome do geossítio PUE RD PP
Ranking 

PP
Tipologia Regime de Proteção PG

Ranking 

PG

Diabásio com feições em jump de Rio Claro 290 380 670 1º P Privado 343 1º

Lacólito de diabásio de Limeira 310 310 620 2º P Privado 341 2º

Sill de diabásio na Fm Piramboia 280 330 610 3º P APA (área pública) 339 3º

Contato Fms Botucatu e Serra Geral de Brotas 250 280 530 6º P Público 319 3º

Diabásio com disjunções colunares de Santa 

Bárbara do Oeste
250 300 550 4º P Privado 314 4º

Diques com xenólitos da Praia Vermelha 270 265 535 5º P Terreno de Marinha e APA 296 5º
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Nome do geossítio PUE RD PP
Ranking 

PP
Tipologia Regime de Proteção PG

Ranking 

PG

Icnofósseis da Usina de Porto Primavera 355 370 725 1º P Privado 369 1º

Contato entre as formações Araçatuba e Vale 

do Rio do Peixe
320 300 620 2º P Público 351 2º

Ritmitos paludiais da Formação Araçatuba 320 300 620 2º P Público 351 2º

Seção tipo da Fm. Presidente Prudente 325 275 600 3º P Público 350 3º

Calcretes da Fm. Marília 325 275 600 3º P Público 350 3º

Intercalações conglomeráticas da Fm. Marília 325 265 590 4º P Público 349 4º

Seção tipo da Fm. Vale do Rio do Peixe 315 265 580 5º P Público 344 5º

Sítio Fossilífero de Pirapozinho 270 300 570 6º P Público 330 6º

Répteis Fósseis de General Salgado, SP 275 280 555 7º A Privado 236 7º

Morro do Diabo 340 145 485 8º A Proteção Integral 209 8º
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Nome do geossítio PUE RD PP
Ranking 

PP
Tipologia Regime de Proteção PG

Ranking 

PG

Bacia de São Paulo na Cidade Universitária 250 400 650 4º S Público 307 1º

Paleolago Tremembé em Quiririm 340 390 730 1º A Público 287 2º

Paleolago Tremembé na  Fazenda Santa Fé 320 380 700 2º A Privado 277 3º

Paleolago Tremembé na Aligra 305 390 695 3º A Privado 265 4º

Nome do geossítio PUE RD PP
Ranking 

PP
Tipologia Regime de Proteção PG

Ranking 

PG

Terraço marinho pleistocênico da Praia 

Vermelha do Norte
280 265 545 5º P Proteção Integral 286 1º

Registros da catástrofe de Caraguatatuba e 

evidências de recorrência mais antiga do 

processo.

285 170 455 6º P Proteção Integral 275 2º

Estrutura de impacto de meteorito em Ubatuba 270 100 370 7º A Proteção Integral 173 3º
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Nome do geossítio PUE RD PP
Ranking 

PP
Tipologia Regime de Proteção PG

Ranking 

PG

Pico de Itapeva 335 310 645 1º A APA (área pública) 274 1º

Escarpamento Estrutural Furnas, SP/PR 310 205 515 6º A Privado 241 2º

Cuesta basáltica de Pardinho 305 215 520 5º A APA (área privada) 240 3º

Planaltos de Marília 280 275 555 4º A Privado 238 4º

Serra do Voturuna 265 225 490 7º A Público 231 5º

Domo de Araçoiaba da Serra 290 95 385 11º A Público 224 6º

Pico do Jaraguá 325 235 560 3º A Proteção Integral 216 7º

Cratera de Colônia 280 330 610 2º A Proteção Integral 210 8º

Serra do Japi 280 155 435 9º A Proteção Integral e APA 185 9º

Pico do Corcovado 290 100 390 10º A Proteção Integral 181 10º

Pedra do Baú 260 185 445 8º A Proteção Integral 181 10º

Nome do geossítio PUE RD PP
Ranking 

PP
Tipologia Regime de Proteção PG

Ranking 

PG

Gruta do Riacho subterrâneo 315 175 490 6º A Privado 239 1º

Grutas dos Paivas 300 195 495 5º A Privado 235 2º

Gruta Itambé 290 180 470 7º A Privado 229 3º

Caverna do Diabo 345 235 580 1º A Proteção Integral 224 4º

Caverna Santana 345 235 580 1º A Proteção Integral 224 4º

Gruta do Fazendão 250 240 490 6º A Privado 220 5º

Gruta Morro Preto - Couto 330 190 520 2º A Proteção Integral 211 6º

Gruta da Água Suja 315 190 505 3º A Proteção Integral 205 7º

Gruta Casa de Pedra 310 190 500 4º A Proteção Integral 203 8º

Grutas Areias I e II 265 150 415 9º A Proteção Integral 178 9º

Gruta Azuías 250 190 440 8º A Proteção Integral 177 10º
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Prioridade de Proteção (Potencial Uso Turístico) 

 

 

Nome do geossítio PUT RD PP
Ranking 

PP
Tipologia Regime de Proteção PG

Ranking 

PG

Pico de Itapeva 350 310 660 1º P APA (área pública) 366 1º

Dobras de Apiaí 260 270 530 3º P Privado 314 2º

Gnaisses e Anfibolitos de Boiçucanga 265 235 500 4º S Terreno de Marinha 261 3º

Cama de Anchieta em Itanhaém 280 270 550 2º A Terreno de Marinha 216 4º

Ilhote de Camburizinho 260 235 495 5º A Terreno de Marinha, APA 202 5º

Granulitos da Prainha/Guaraú 250 235 485 6º A Terreno de Marinha 198 6º

Nome do geossítio PUT RD PP
Ranking 

PP
Tipologia Regime de Proteção PG

Ranking 

PG

Turmalina Granito Perus 250 400 650 1º P Público 336 1º

Charnockito Ubatuba 270 100 370 6º P Terreno de Marinha e APA 273 2º

Granito Cantareira 285 130 415 2º P Proteção Integral 269 3º

Sienogranito Atibaia - Pedra Grande 290 110 400 4º P Proteção Integral 269 3º

Granito Bragança Paulista - Pedra Bela 270 110 380 5º A Privado 210 4º

Granito Rapakivi da Província Itu - Parque de 

Lavras
300 110 410 3º A Proteção Integral 187 5º

Nome do geossítio PUT RD PP
Ranking 

PP
Tipologia Regime de Proteção PG

Ranking 

PG

Topazitos do Cabuçu 300 295 595 1º P Público 342 1º

Formação Ferrífera do Tanque Grande 270 295 565 2º P Proteção Integral 286 2º

Cava de Ouro do Jaraguá 260 290 550 3º P Proteção Integral 281 3º

Turmalinitos da Fazenda Soledade 280 195 475 5º P Proteção Integral e APA 276 4º

Rochas com Cummingtonita/Antofilita do 

Itaberaba
265 195 460 6º P Proteção Integral e APA 270 5º

Garimpo de Ouro do Ribeirão das Lavras 285 195 480 4º A Proteção Integral 193 6º
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Nome do geossítio PUT RD PP
Ranking 

PP
Tipologia Regime de Proteção PG

Ranking 

PG

Fósseis vegetais carboníferos do Grupo Itararé 

em Campinas
290 350 640 1º P Público 346 1º

Tempestitos da Formação Corumbataí 255 295 550 3º P APA (área privada) 316 2º

Jazigo Icnofossilífero do Ouro, Araraquara 270 165 435 6º P Privado 304 3º

Rocha moutonnée de Salto 330 190 520 5º P Proteção Integral 297 4º

Fácies arenosa da Formação Itararé em Porto 

Feliz
270 135 405 7º P Proteção Integral 264 5º

Estromatólitos Gigantes de Santa Rosa de 

Viterbo
290 270 560 2º A Privado 241 6º

Varvito de Itu 340 190 530 4º A Proteção Integral 216 7º

Nome do geossítio PUT RD PP
Ranking 

PP
Tipologia Regime de Proteção PG

Ranking 

PG

Diabásio com feições em jump de Rio Claro 325 380 705 1º P Privado 358 1º

Sill de diabásio na Fm Piramboia 305 330 635 2º P APA (área pública) 349 2º

Lacólito de diabásio de Limeira 315 310 625 3º P Privado 344 3º

Diabásio com disjunções colunares de Santa 

Bárbara do Oeste
280 300 580 4º P Privado 327 4º

Contato Fms Botucatu e Serra Geral de Brotas 265 280 545 5º P Público 325 5º

Diques com xenólitos da Praia Vermelha 270 265 535 6º P Terreno de Marinha e APA 296 6º
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Nome do geossítio PUT RD PP
Ranking 

PP
Tipologia Regime de Proteção PG

Ranking 

PG

Icnofósseis da Usina de Porto Primavera 325 370 695 1º P Privado 356 1º

Seção tipo da Fm. Presidente Prudente 285 275 560 4º P Público 333 2º

Contato entre as formações Araçatuba e Vale 

do Rio do Peixe
270 300 570 2º P Público 330 3º

Intercalações conglomeráticas da Fm. Marília 280 265 545 6º P Público 329 4º

Ritmitos paludiais da Formação Araçatuba 265 300 565 3º P Público 328 5º

Calcretes da Fm. Marília 260 275 535 7º P Público 322 6º

Seção tipo da Fm. Vale do Rio do Peixe 260 265 525 8º P Público 321 7º

Répteis Fósseis de General Salgado, SP 275 280 555 5º A Privado 236 8º

Morro do Diabo 310 145 455 9º A Proteção Integral 196 9º

Nome do geossítio PUT RD PP
Ranking 

PP
Tipologia Regime de Proteção PG

Ranking 

PG

Paleolago Tremembé em Quiririm 320 390 710 1º A Público 279 1º

Paleolago Tremembé na  Fazenda Santa Fé 305 380 685 2º A Privado 264 2º

Paleolago Tremembé na Aligra 250 390 640 3º A Privado 241 3º

Nome do geossítio PUT RD PP
Ranking 

PP
Tipologia Regime de Proteção PG

Ranking 

PG

Registros da catástrofe de Caraguatatuba e 

evidências de recorrência mais antiga do 

processo.

265 170 435 1º P Proteção Integral 266 1º
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Nome do geossítio PUT RD PP
Ranking 

PP
Tipologia Regime de Proteção PG

Ranking 

PG

Pico de Itapeva 350 310 660 1º A APA (área pública) 280 1º

Cuesta basáltica de Pardinho 300 215 515 5º A APA (área privada) 238 2º

Escarpamento Estrutural Furnas, SP/PR 300 205 505 6º A Privado 236 3º

Planaltos de Marília 265 275 540 4º A Privado 231 4º

Pico do Jaraguá 360 235 595 3º A Proteção Integral 231 4º

Domo de Araçoiaba da Serra 300 95 395 9º A Público 228 5º

Cratera de Colônia 285 330 615 2º A Proteção Integral 212 6º

Serra do Japi 310 155 465 7º A Proteção Integral e APA 198 7º

Pedra do Baú 270 185 455 8º A Proteção Integral 185 8º

Pico do Corcovado 250 100 350 10º A Proteção Integral 164 9º

Nome do geossítio PUT RD PP
Ranking 

PP
Tipologia Regime de Proteção PG

Ranking 

PG

Gruta do Riacho subterrâneo 275 175 450 5º A Privado 221 1º

Caverna Santana 320 235 555 1º A Proteção Integral 214 2º

Caverna do Diabo 305 235 540 2º A Proteção Integral 207 3º

Gruta Morro Preto - Couto 285 190 475 3º A Proteção Integral 192 4º

Gruta Casa de Pedra 270 190 460 4º A Proteção Integral 186 5º

Gruta da Água Suja 260 190 450 5º A Proteção Integral 181 6º
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APÊNDICE III – POTENCIALIDADE DE USO 
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Nome do geossítio Potencialidade de uso

Pico de Itapeva Uso científico e uso educativo nível superior

TTG do Complexo Atuba Uso científico e uso educativo nível superior

Granulitos da Prainha/Guaraú Uso científico, educativo e turístico. 

Complexo Atuba na Serra do Azeite Uso científico e uso educativo nível superior

Cama de Anchieta em Itanhaém Uso científico, educativo e turístico. 

Formação Turvo-Cajati na Serra do Azeite Uso científico e uso educativo nível superior

Contato entre o Grupo Itaiacoca e a Fm. Furnas em Itapeva Uso científico e educativo todos os níveis

Metagabro com feições de injeção de Juqueí Uso científico e uso educativo nível superior

Lavas almofadadas de Pirapora do Bom Jesus Uso científico e uso educativo nível superior

Metaconglomerados do Rodoanel Uso científico e uso educativo nível superior

Complesxo Embu em São Lourenço da Serra Uso científico e uso educativo nível superior

Gnaisses e Anfibolitos de Boiçucanga Uso científico, educativo e turístico. 

Ilhote de Camburizinho Uso científico, educativo e turístico. 

Dobras de Apiaí Uso científico e uso educativo nível superior

Estromatólitos de Nova Campina e Itapeva Uso científico e educativo todos os níveis

Complexo Embu em Itapecerica da Serra Uso científico e uso educativo nível superior

Granulitos de Barra do Turvo Uso científico e uso educativo nível superior

Migmatitos Amparo Uso científico e uso educativo nível superior

Complexo Embu em Eldorado Paulista Uso científico e uso educativo nível superior

Maciço da Jureia Uso científico e educativo todos os níveis

Vulcanismo Félsico Morro do Polvilho Uso científico e educativo todos os níveis

Nome do geossítio Potencialidade de uso

Captura fluvial do Rio Guaratuba Uso científico e uso educativo nível superior

Zona de Cisalhamento Extrema Uso científico e uso educativo nível superior

Zona de Cisalhamento Serra do Azeite Uso científico e uso educativo nível superior

Falha da Lancinha Uso científico e uso educativo nível superior

Zona de Cisalhamento Itu Uso científico e uso educativo nível superior

Milonitos e cataclasitos da Zona de Cisalhamento Camburu Uso científico e uso educativo nível superior

Zona de Cisalhamento Caucaia Uso científico e uso educativo nível superior

Zona de Cisalhamento Taxaquara Uso científico e uso educativo nível superior

Milonitos da Zona de Cisalhamento Cubatão Uso científico e uso educativo nível superior

Zona de Cisalhamento Itariri Uso científico e uso educativo nível superior

Nome do geossítio Potencialidade de uso

Monzogranito Ilha Anchieta Uso científico e educativo todos os níveis

Granito Anatético Nazaré Paulista Uso científico e uso educativo nível superior

Granito Rapakivi da Província Itu - Parque de Lavras Uso científico, educativo e turístico. 

Turmalina Granito Perus Uso científico e uso educativo nível superior

Granitóide Paleoproterozoico Rio Capivari Uso científico e uso educativo nível superior

Granitos com enclaves de Mauá Uso científico e uso educativo nível superior

Charnockito Ubatuba Uso científico, educativo e turístico. 

Sienogranito Atibaia - Pedra Grande Uso científico, educativo e turístico. 

Granito Bragança Paulista - Pedra Bela Uso científico, educativo e turístico. 

Granito Cantareira Uso científico, educativo e turístico. 

Nome do geossítio Potencialidade de uso

Topazitos do Cabuçu Uso científico e uso educativo nível superior

Turmalinitos da Fazenda Soledade Uso científico, educativo e turístico. 

Rochas com Cummingtonita/Antofilita do Itaberaba Uso científico, educativo e turístico. 

Morro do Ouro do Vale do Ribeira Uso científico e uso educativo nível superior

Cava de Ouro do Jaraguá Uso científico, educativo e turístico. 

Formação Ferrífera do Tanque Grande Uso científico, educativo e turístico. 

Garimpo de Ouro do Ribeirão das Lavras Uso científico, educativo e turístico. 
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Nome do geossítio Potencialidade de uso

Estromatólitos Gigantes de Santa Rosa de Viterbo Uso científico, educativo e turístico. 

Varvito de Itu Uso científico, educativo e turístico. 

Rocha moutonnée de Salto Uso científico, educativo e turístico. 

Registro de floresta temperada do Grupo Itararé Uso científico e uso educativo nível superior

Diques clásticos na Bandeirantes Uso científico e uso educativo nível superior

Areias asfálticas da fazenda Betumita Uso científico e uso educativo nível superior

Clarkecaris do Membro Taquaral em Rio Claro Uso científico e uso educativo nível superior

Fósseis vegetais carboníferos do Grupo Itararé em Campinas Uso científico e uso educativo nível superior

Tempestitos da Formação Corumbataí Uso científico e uso educativo nível superior

Jazigo Fitofossilífero da Formação Rio Claro em Jaguariuna Uso científico e uso educativo nível superior

Geyseritos permianos de Anhembi Uso científico e uso educativo nível superior

Jazigo Icnofossilífero do Ouro, Araraquara Uso científico, educativo e turístico. 

Pavimento Estriado de Guaraú Uso científico e uso educativo nível superior

Estruturas sedimentares da Formação Pirambóia Uso científico e uso educativo nível superior

Afloramento das Três Eras Uso científico e uso educativo nível superior

Coquina Camaquã Uso científico e educativo todos os níveis

Formação Itararé na pedreira Partecal-Partezani Uso científico e educativo todos os níveis

Arenito bioclastico Ferraz da Formação Corumbataí Uso científico e uso educativo nível superior

Fácies arenosa da Formação Itararé em Porto Feliz Uso científico, educativo e turístico. 

Contacto Fm. Corumbataí com Fm. Piramboia Uso científico e uso educativo nível superior

Nome do geossítio Potencialidade de uso

Brechas magmáticas de Ilha Anchieta Uso científico e uso educativo nível superior

Sienito Máfico Pariquera-Açu Uso científico e uso educativo nível superior

Diques de Ponta do Araçá Uso científico e uso educativo nível superior

Xenólitos do manto da Praia Vermelha do Norte Uso científico e uso educativo nível superior

Sill de diabásio na Fm Piramboia Uso científico e uso educativo nível superior

Intrusão diabásica do Pindaúba Uso científico e uso educativo nível superior

Gabros estratiformes de Ilhabela Uso científico e uso educativo nível superior

Diques de Ilhabela Uso científico e uso educativo nível superior

Diabásio com disjunções colunares de Santa Bárbara do Oeste Uso científico e uso educativo nível superior

Diabásio com feições em jump de Rio Claro Uso científico e uso educativo nível superior

Magmatismo sienítico de Ilhabela Uso científico e uso educativo nível superior

Contato Fms Botucatu e Serra Geral de Brotas Uso científico, educativo e turístico. 

Lacólito de diabásio de Limeira Uso científico, educativo e turístico. 
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Nome do geossítio Potencialidade de uso

Morro do Diabo Uso científico, educativo e turístico. 

Seção tipo da Fm. Presidente Prudente Uso científico e uso educativo nível superior

Répteis Fósseis de General Salgado, SP Uso científico, educativo e turístico. 

Sítio Fossilífero de Pirapozinho Uso científico e uso educativo nível superior

Seção tipo da Fm. Vale do Rio do Peixe Uso científico e uso educativo nível superior

Calcretes da Fm. Marília Uso científico e uso educativo nível superior

Ritmitos paludiais da Formação Araçatuba Uso científico e uso educativo nível superior

Contato entre as formações Araçatuba e Vale do Rio do Peixe Uso científico e uso educativo nível superior

Arenitos eólicos das barrancas do Rio Paraná Uso científico e uso educativo nível superior

Icnofósseis da Usina de Porto Primavera Uso científico e uso educativo nível superior

Jazigos fossílíferos do Vale do Rio do Peixe Uso científico e uso educativo nível superior

Sítio/Jazigo fossilífero do Jardim Paulista Uso científico e uso educativo nível superior

Intercalações conglomeráticas da Fm. Marília Uso científico e uso educativo nível superior

Fluvial entrelaçado de São José do Rio Preto Uso científico e uso educativo nível superior

Nome do geossítio Potencialidade de uso

Paleolago Tremembé na  Fazenda Santa Fé Uso científico, educativo e turístico. 

Fitofósseis e palinomorfos de Itaquecetuba Uso científico e uso educativo nível superior

Paleolago Tremembé em Quiririm Uso científico, educativo e turístico. 

Falhas pós-sedimentares de Taubaté Uso científico e uso educativo nível superior

Injectitos arenosos de Jacareí Uso científico e uso educativo nível superior

Bacia de São Paulo na Cidade Universitária Uso científico e uso educativo nível superior

Paleolago Tremembé na Aligra Uso científico, educativo e turístico. 

Falhas sin-sedimentares de Cruzeiro Uso científico e uso educativo nível superior

Bacia de Tanque em Bom Jesus dos Perdões Uso científico e uso educativo nível superior

Tectônica extensional de Igaratá Uso científico e uso educativo nível superior

Falha de Pinheiros Uso científico e uso educativo nível superior

Bacia de Tanque em Atibaia Uso científico e uso educativo nível superior
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Nome do geossítio Potencialidade de uso

Escarpamento Estrutural Furnas, SP/PR Uso científico, educativo e turístico. 

Maciço da Jureia Uso científico e uso educativo nível superior

Morro do Diabo Uso científico e uso educativo nível superior

Cratera de Colônia Uso científico, educativo e turístico. 

Pico do Jaraguá Uso científico, educativo e turístico. 

Planaltos de Marília Uso científico, educativo e turístico. 

Pico de Itapeva Uso científico, educativo e turístico. 

Cuesta basáltica de Pardinho Uso científico, educativo e turístico. 

Serra do Japi Uso científico, educativo e turístico. 

Pedra do Baú Uso científico, educativo e turístico. 

Serra do Voturuna Uso científico e educativo todos os níveis

Pico do Corcovado Uso científico, educativo e turístico. 

Domo de Araçoiaba da Serra Uso científico, educativo e turístico. 

Nome do geossítio Potencialidade de uso

Caverna do Diabo Uso científico, educativo e turístico. 

Caverna Santana Uso científico, educativo e turístico. 

Gruta do Riacho subterrâneo Uso científico, educativo e turístico. 

Gruta do Arapeí Uso científico e uso educativo nível superior

Grutas Areias I e II Uso científico e educativo todos os níveis

Gruta Casa de Pedra Uso científico, educativo e turístico. 

Grutas dos Paivas Uso científico e educativo todos os níveis

Gruta Morro Preto - Couto Uso científico, educativo e turístico. 

Abismo do Juvenal Uso científico e uso educativo nível superior

Gruta Azuías Uso científico e educativo todos os níveis

Gruta da Toca Uso científico e uso educativo nível superior

Gruta da Água Suja Uso científico, educativo e turístico. 

Gruta do Fazendão Uso científico e educativo todos os níveis

Gruta Itambé Uso científico e educativo todos os níveis
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fore, it is necessary to reinforce the importance of 
establishing geoconservation strategies in the state 
of São Paulo (Garcia et al., 2018).

According to Brilha (2005), the human threats 
to geodiversity are mainly due to the ignorance of 
the general public, in relation to its importance, 
because in general, people tend to value and con-
serve only what they know. Thus, educational 
activities play a fundamental role in the mental 
construction of geoconservation in people, mainly 
among those of school age. The development of 
educational activities in geosites with high poten-
tial educational use allows students to have direct 
contact with geological aspects, helping to grow an 
interest in the region’s natural heritage (Oliveira, 
2014).

From 2012 to 2015, the inventory of geological 
heritage of São Paulo state has been carried out, 
aiming to identify, select and evaluate geological 
heritage with national or state scientific relevance 

Terræ
Didatica

 Introduction
The inventory of geoheritage is the first step 

for any geoconservation strategy, and consists of a 
systematic approach to geologically relevant occur-
rences in a certain area (Brilha, 2005).

The state of São Paulo has a territorial area of 
approximately 248 thousand km² (Brazilian Insti-
tute of Geography and Statistics [IBGE], 2016), 
which has been the focus of several types of geo-
logical investigations during the last 70 years. These 
investigations include activities such as description 
and collection of samples from geological outcrops 
for studies in mineralogy, petrology, geochemistry, 
geochronology and structural geology, and were 
essential to understand the geological history of 
the region. Due to intense weathering and urban-
isation, many of these sites are at risk, in relation 
to their integrity, which makes scientific use com-
plicated and sometimes until impossible. There-

ARTIGO

Abstract: The inventory of the geological heritage of the state of São Paulo, Brazil, 
was carried out from 2012 to 2015 and resulted in the selection of 142 geosites in 11 
geological frameworks representative of its geological history. Among the frameworks 
is the “Geomorphological units and landforms”, which includes fourteen geosites 
representative of the main geomorphological features in the area. Since these kinds of 
geosites are very suitable to interpretative and educational purposes, in this work we 
present both qualitative and quantitative assessments of the potential educational use of 
the geosites present in this geological framework. The assessment was carried out using 
the GEOSSIT platform, which was developed by the Geological Survey of Brazil (CPRM). 
The outcomes of the quantitative assessment made it possible to rank the geosites 
according to their importance. The geosites Jaraguá Peak and Itapeva Peak achieved 
the highest rankings, a result that reinforces their current use for tourist activities; on 
the other hand, the geosites Jureia Massif and Diabo Hill were the lowest ranked. The 
data obtained in this study suggest the need to establish educational measures that 
may increase activities of valorisation, dissemination and conservation of these geo-
sites, and that take into account the geodiversity elements. In order to implement such 
measures, some support from public and private agencies is fundamental. In general, 
geosites present excellent conditions for the dissemination of geoscientific knowledge, 
making a key to the construction of a geoconservation conscience by the general public.
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Geological and Geomorphological 
Characterisation

The general geological setting of the state of São 
Paulo is composed of two quite distinct domains: 
i) about 30% of the state area corresponds to Pre-
cambrian rocks of the crystalline basement; ii) 
approximately 70% of the area is represented by 
sedimentary deposits (Garcia et al., 2018). 

According to the Geomorphological Map by 
Ross and Moroz (1997), the study area can be 
subdivided into macro compartments (Morpho-
structures) that are supported by large geological 
structures; and smaller compartments (Morpho-
sculptures), which are influenced by exogenous 
processes of landforms sculpture (Garcia et al., 
2018). 

Three morphostructural units were defined 
in the state of São Paulo: i) Atlantic Orogenic 
Belt, for which five major tectonic domains are 
described: Joinvile Massif, Apiaí Fold Belt, São 
Roque Fold Belt, Guaxupé Massif and Uruaçu Fold 
Belt (Carneiro & Ponçano, 1981); ii) Paraná and 

(Garcia et al., 2018). The method applied in the 
inventory was based on the model proposed by 
the European Association for the Conservation of 
Geological Heritage (ProGEO). As a result, 142 
geosites representative of 11 geological frame-
works that represent the geological history of the 
state were selected: Precambrian Terranes, Shear 
Zones, Granitic Rocks, Precambrian Metallic Min-
eralisations, Paraná Basin, Mesozoic Magmatism, 
Bauru Basin, Continental Rift of Southeastern 
Brazil, Continental and Coastal Neogenic and 
Quaternary Evolution, Geomorphological Units 
and Landforms, and Caves and Karst Systems. For 
each framework, every selected geosite was char-
acterised and quantified according to its scientific 
value and vulnerability.

Due to high educational potential, the fourteen 
geosites that compose the geological framework 
“Geomorphological units and landforms” were 
quantitatively assessed regarding their potential 
educational use (Figure 1). Based on the results, it 
was possible to evaluate their use for educational 
purposes.

Figure 1. Location map of the geosites of the geological framework “Geomorphological units and landforms” from the in-
ventory of the geological heritage of the state of São Paulo: 1 Diabo Hill. 2 Marília Plateaus. 3 Structural Scarpment. 
4 Pardinho Basaltic Cuestas. 5 Araçoiaba da Serra Dome. 6 Japi Mountains. 7 Voturuna Hill. 8 Jaraguá Peak. 
9 Colônia Crater. 10 Jureia Massif. 11 Baú Stone. 12 Itapeva Peak. 13 Corcovado Peak. 14 Meteorite Impact 
Structure of Ubatuba
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Bauru basins, with sediments from the Devonian/
Silurian to the Jurassic. After the Upper Jurassic, 
new tectonic processes occurred in both basins, 
originating new sedimentary sequences and basal-
tic rocks, which complete the package that makes 
up the platform cover; iii) Cenozoic sedimentary 
basins (São Paulo, Taubaté and Coastal) developed 
in restricted areas of the Atlantic Shield.

Geosites with geomorphological interest 
from the inventory

The inventory of geological heritage of state 
of São Paulo was carried out taking into account 
the scientific values of the geosites, and was devel-
oped by the geoscientific community. Among the 
11 frameworks, the “Geomorphological units and 
landforms” stands out because of the high poten-
tial for educational use and because it presents 
excellent sites that can be used for interpretation 
activities.

The geosites of this framework exhibit geo-
morphological interest. Panizza (2001) and Rey-
nard (2004) conceptualize the geosites with geo-
morphological interest as geomorphological sites 
or geomorphosites, due to their specific character-
istics. According to these authors, a geomorphosite 
is defined as a part of the Earth surface of impor-
tance for the knowledge of the Earth, climate and 
life history. For Panizza (2001) a geomorphosite is a 
landform to which a value can be attributed. Just as 
geosites, the main value of a geomorphosite should 
be scientific, but it can have additional values such 
as aesthetic, cultural, ecological and economic 
(Reynard, 2005). These sites exhibit unique aspects 
regarding their geomorphology, and should be 
subjected to geoconservation strategies according 
to their natural importance (Reynard et al., 2009).

Table 1 summarises the main aspects of the 
14 geosites included in the framework “Geomor-
phological units and landforms”, and Fig. 1 shows 
their location.

Due to the large dimensions, according to their 
typology all the geosites in this geological frame-
work have been classified as areas (Fuertes-Guti-
érrez & Fernández-Martínez, 2010). This brings 
their relevance to be related not only to repre-
sentativeness in terms of landforms, but also to 
specific geological units that control the relief. In 
the opinion of these authors, the area typology is 
represented by large-sized sites, involving only one 
type of interest.

Table 1. Brief description of the geosites

Geosite Municipality Description

Structural 
Scarpment Itararé

A relief paleolandform 
originated thousands of 

years ago

Jureia Massif Iguape

A granitic/gneiss relief 
in the middle of the 
coastal plain that can 
represent an ancient 

island that was incorpo-
rated to the continent 

by marine depositional 
processes

Araçoiaba da 
Serra Dome

Iperó, Capela 
do Alto and 
Araçoiaba da 

Serra

A hill form with a 
height of around 930 

meters, that stands out 
in the middle of the low 

relief

Jaraguá Peak São Paulo
A quartzite structural 

block with low erosive 
ratio

Voturuna 
Hill Araçariguma

Rock formation repre-
sentative of the Atlantic 
Orogenic Belt Morpho-

structure

Japi  
Mountains Jundiaí

An important site for 
geomorphological stud-

ies, representative of 
quartzite formation

Pardinho 
Basaltic 
Cuestas

Pardinho

Site representative of 
the transition between 
the morphology of the 
peripheral depression 

and the western plateau 
of São Paulo

Baú Stone São Bento do 
Sapucaí

Site representative of 
the tectonic processes 
that gave rise to the 
Continental Rift of 
Southeastern Brazil

Colônia 
Crater São Paulo Unique impact crater

Corcovado 
Peak Ubatuba

Landform associated 
with the Serra do Mar 

uplift and coastline 
evolution

Itapeva Peak
Campos do 
Jordão and 
Pindamo-
nhangaba

Viewpoint with a view 
of Paraíba do Sul River 
Valley, situated at the 
Continental Rift of 
Southeastern Brazil

Marília  
Plateaus Marilia

Landform made up of 
rocks of continental 

depositional environ-
ments

Meteorite 
Impact 

Structure of 
Ubatuba

Ubatuba

Possible Pleistocene 
crater, which shows 

the record of the entire 
Quaternary sedimentary 

column of this region

Diabo Hill Teodoro 
Sampaio

The greatest exposure 
of the inselbergs formed 
by silicified sandstones 

from dune deposits 
of the ancient Caiuá 

desert. 
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the sum of all criteria with their respective weights, 
with a final value between 0 and 400.

Quantitative assessment results
The quantification results of the potential 

educational use of the 14 geosites the geological 
framework “Geomorphological Units and Land-
forms” are presented in Table 2.

Based on these results, the geosites were ranked 
according to their potential educational use, with 
indications of the sites that should be prioritised 
in future geoconservation measures.

In relation to the global value, all the geo-
sites scored higher than 50%, with values varying 
between 51.25% and 81.25%. The sites with the 
highest scores are Itapeva Peak and Jaraguá Peak 
(81.25%), while the geosites Jureia Massif (53.75%) 
and Diabo Hill (51.25%) had the lowest scores. 

Discussion
In order to understand the main factors that led 

to the discrepancies in relation to the PEU scores, 
the geosites of the highest (Itapeva Peak and Jaraguá 
Peak) and lowest (Jureia Massif and Diabo Hill) 
classifications will be discussed.

Most of these sites may be also used as view-
points and some of them constitute, indeed, tra-
ditional touristic observatories, such as Jaraguá 
Peak, Corcovado Peak, Itapeva Peak, Baú Stone, 
and Diabo Hill. In these cases, the geosites may be 
used both as geosite and also as viewpoints to geo-
morphological landscape (Reynard, 2005, 2009). 

In relation to potential uses, both areas and 
viewpoins exhibit easy or good sites for geoscien-
tific popularisation.

Quantitative assessment of potential 
educational use 

Based on the inventory data, the next step 
involves the quantification of the geological heri-
tage. The quantitative evaluation of geosites con-
sists in assigning values for each criterion according 
to their relevance. The quantitative assessment of 
geosites becomes important due to the impossi-
bility of applying conservation measures to all the 
elements of geodiversity. Moreover, the inclusion 
in a database where it is possible to verify which 
geosites have the greatest relevance makes possible 
the establishment of priorities in policies of valori-
sation, divulgation and monitoring (Brilha, 2005).

Methods
All 14 geosites were assessed in relation to their 

potential educational use (PEU).
The quantification of PEU was made using the 

GEOSSIT platform (Rocha et al., 2016), developed 
by the Geological Survey of Brazil (CPRM), which 
aims to systematise inventories, and conduct both 
qualitative and quantitative assessments of geosites 
and geodiversity sites of the Brazilian geological 
heritage. The platform was initially structured on 
the basis of Brilha (2005) and Garcia-Cortés & 
Carcavilla Urquí (2009) methods. Recently, it was 
adjusted, and currently adopts the methods and 
concepts described in Brilha (2016), adapted to 
the Brazilian reality.

For PEU assessment, the platform uses the 
following criteria and weights (in percent): vul-
nerability (10), accessibility (10), use limitations 
(5), safety (10), logistics (5), density of population 
(5), association with other values (5), scenery (5), 
uniqueness (5), observation conditions (10), didac-
tic potential (20), and geological diversity (10). Each 
criterion can have a value between 0 and 4 points. 
The final value of each geosite is obtained based on 

Table 2. Quantitative assessment of the potential educa-
tional use (PEU) with respective ranking of the geosites 
from the geological framework “Geomorphological 
units and landforms”

Rank Geosites PEU % 
value

1º
Itapeva Peak 325 81.25

Jaraguá Peak 325 81.25

2º Structural Scarpment 310 77.50

3º Pardinho Basaltic Cuestas 305 76.25

4º
Araçoiaba da Serra Dome 290 72.50

Corcovado Peak 290 72.50

5º

Colônia Crater 280 70.00

Marília Plateaus 280 70.00

Japi Mountains 280 70.00

6º Voturuna Hill 265 66.25

7º
Meteorite Impact Struc-
ture of Ubatuba 260 65.00

Baú Stone 260 65.00

8º Jureia Massif 215 53.75

9º Diabo Hill 205 51.25
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First positions - Itapeva Peak and Jaraguá Peak
The high PEU values are justified by the char-

acteristics of the geosites and surroundings that 
enable and facilitate their use by students. Accessi-
bility, safety and infrastructure of the sites also con-
tributed to the highest PEU score. Moreover, both 
geosites are located less than 100 m from a paved 
road, with vehicle parking available, with no restric-
tions on use by students and tourists, with security 
infrastructure and rescue services at most 25 km 
away, and also close to restaurants and accommo-
dations for large groups. Scenery, uniqueness and 
association with other values make these geosites 
even more interesting to students, increasing the 
value of the PEU. Itapeva Peak (Figure 2) and the 
Jaraguá Peak (Figure 3) are places frequently used in 
tourist campaigns, possess unique and rare aspects, 
have ecological and cultural values, and occur less 
than 10 km from the geosites. All these factors 
contributed to the high priority of both geosites.

Although both geosites have the same PEU 
score, some differences are pointed out: i) obser-
vation conditions: in Itapeva Peak observations are 
good, whereas in Jaraguá Peak there are obstacles 
that make observation difficult; ii) didactic poten-
tial: in Itapeva Peak there are geological elements 
that can be taught to elementary students, whereas 
in Jaraguá Peak only for secondary students. In 
other words, Jaraguá Peak is more suitable for high 
educational levels than Itapeva Peak.

Both geosites work as viewpoints. According 
to Rodrigues (2013), geomorphological viewpoints 
are privileged sites for raising public awareness due 
to their aesthetic value, good visibility, magnitude 
and combination with other heritage sites. These 
geosites are already used for tourist activities and 
for landscape contemplation. For this reason, their 
promotion and valorisation should be more effec-
tive, aiming at dissemination and interpretation of 
geodiversity aspects.

Jaraguá Peak is already used for educational 
activities by several elementary and secondary 
schools. Moreover, this geosite already has an envi-
ronmental education program conducted by the 
Environmental Education Center of Jaraguá State 
Park (NEAPEJ). The NEAPEJ has environmental 
monitors who receive student groups for activi-
ties focused on environmental education (Wick & 
Silva, 2013). However, these education actions do 
not focus on geodiversity elements, so comple-
mentary courses on geodiversity could be given 
to environmental monitors (Garcia et al., 2016) in 
order to add abiotic elements to the environmental 
education activities already conducted.

Although Itapeva Peak also has high educational 
potential, currently there is no educational activity 
in progress. 

Due to the high education potential, it would 
be important for scientific dissemination actions to 
be implemented. The characteristics of the geosites 
allow the installation of interpretative panels, which 
could contribute to the dissemination and inter-
pretation of geodiversity for self-guided visitors or 
for visitors with guided interpretation (Rodrigues, 
2013). Other interpretation aids such as leaflets, 
geotourist guidebooks and mobile applications are 
excellent means to promote the geosites for edu-
cational and tourist uses (Migón & Pijet-Migón, 
2017), but they are usually expensive.

Last positions - Jureia Massif and Diabo Hill
The geosites Jureia Massif (Figure 4) and Diabo 

Hill (Figure 5) had the lowest classifications among 
the studied sites. Although they have low vulnera-
bility in relation to anthropic activity, have several 
elements of geodiversity, and are close to many 
ecological and cultural sites, the low rankings are 
justified due to poor accessibility, limitations on 
use, lack of security, restaurants and lodging for 
large groups are more than 50 km away, obstacles 

 
Figure 2. View of the Itapeva Peak, in Pindamonhangaba / SP Figure 3. View of Jaraguá Peak, in São Paulo / SP



© Terrae Didat.  Campinas, SP  v.15 1-7 e019016 2019

6

Final remarks
The geological framework “Geomorphological 

units and landforms” of the inventory of the state 
of São Paulo comprises 14 geosites with values of 
potential educational use varying from 51.25% to 
81.25%. The variation shows the importance of 
establishing a quantification method to rank geo-
sites in order of importance, helping to prioritise 
them in future management plans.

It should be noted that the main differences 
between the highest and lowest PEU values are 
related to characteristics that can be modified, such 
as accessibility, limitations on use, safety and obsta-
cles to observation, making it possible to increase 
these values, if required measures were taken.

This study showed that geosites Jaraguá Peak 
and Itapeva Peak are the most suitable for dissem-
ination of geoscientific knowledge, because they 
achieved the greatest scores for potential educa-
tional use, are already used for tourist activities, and 
are used as viewpoints, which contribute to their 
attractiveness to the general public. Interpretation 
facilities such as interpretative panels, leaflets, 
guides and mobile applications would make geo-
sites more interesting in relation to interpretations 
activities. However, it would be necessary to find 
proper funding to pay these facilities, either from 
public or private agencies.

Finally, all the geosites of the geological frame-
work “Geomorphological units and landforms” 
show potential to be utilized in interpretation and 
education. However, besides quantitative assess, it 
is necessary to evaluate qualitatively each geosite 
before the proposition of any geoconservation 
measures.
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