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Resumo: 

Geoparque é um território com um singular patrimônio geológico, mas também 
possui notáveis atributos quanto ao patrimônio histórico, arqueológico e 
ecologico. Deve abranger sítios geológicos de especial importância científica e 
representativos a toda a geodiversidade relevante a comunidade local. 
Geoparque é uma marca chancelada pela UNESCO e abrange uma rede 
global em 29 países e 4 continentes. Porém, o recorte do presente projeto, 
engloba a região litoranea do Estado do Rio de Janeiro onde apresenta-se um 
amplo território, com condições de formação geológicas e da paisagem com 
uma vasta geodiversidade, com valores geológicos, geomorfológico, 
paisagísticos,ecologicos como também com locais de importância arqueológica 
e um patrimônio arquitetonico e historico – cultural urbano e rural tradicional. O 
Geoparque Costões e Lagunas do Estado do Rio de Janeiro compreende 16 
municípios, em quatro micro regiões, com cerca de 10.900km2 . Porém, nossa 
área de estudo é a micro região do Norte Fluminense, composta pelos 
municípios: Campos dos Goytacazes, São Francisco do Itabapoana, São João 
de Barra, Quissamã e Carapebus. O projeto tem como objetivo apresentar os 
patrimônios naturais, conhecidos por geossítios, e os patrimônios culturais, 
entendidos por sítios históricoculturais, da região Norte Fluminense, em 
espacial os do município de São João da Barra-RJ. Para atingir tal resultado, o 
metódo utilizado foi inventariar, catalogar, georeferenciar os geossítios e sítios 
histórico- culturais através de trabalho de campo em que foram fotografados, 
registrados com GPS e obtidas demais informações através de pesquisas e 
entrevistas. Além disso, foram elaborados mapas do município, através de 
software específico, como o QGIS. Para a divulgação do geoparque foram 
criados livros, confretos, palestras e atividades de educação ambiental em 
conjunto a secretaria de Meio Amiente e de Educação e Cultural de São João 
da Barra. Porém o ponto alvo é a publicação do Livro “Geoparque do município 
de São João da Barra” que se encontra em fase de edição tendo o apoio da 
equipe da UFRJ, UFF, DRM, ETH Zurich, SEDEIS e Prefeitura de São João da 
Barra. Espera-se que, com a produção do livro, este possa ser utilizado em 
base didática nas escolas do município, em outros departamentos e pela 
própria população para produzir, atividades de aulas de geografia, cartografia, 
educação ambiental e turismo (realização de visitas guiadas para grupos), a fim 
de ser usufruído por um público mais amplo e assegurar que dirigentes possam 
apreciar os bens culturais e naturais do município, evitando a sua destruição ou 
a ocupação inadequada. 
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