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RESUMO: 

A bacia sedimentar de Resende é uma depressão de origem tectônica preenchida por 

sedimentos terciários localizada no estado do Rio de Janeiro. De idade eocênica-oligocênica 

cobre uma superfície de cerca de 240 km² e constitui um segmento do Rift Continental do 

Sudeste do Brasil (RCSB) abrangendo os municípios de Quatis, Porto Real, Resende, Itatiaia e 

parte de Barra Mansa. As condições de deposição da bacia de Resende ocorreram 

predominantemente em ambiente fluvial e de leques aluviais. Esta bacia é subdividida em três 

unidades litoestratigráficas: Formação Ribeirão dos Quatis, Formação Resende e Formação 

Floriano. Nos sedimentos da Formação Resende foram encontrados fósseis de linhitos, folhas, 

pólens e esporos, além de icnofósseis que podem ser atribuídos a ação biogênica de artrópodes. 

Além dos mencionados achados paleontológicos a região se destaca também por apresentar 

pontos de interesse relevantes associados à geologia e a geomorfologia que podem ser 

utilizados de forma sustentável e gerar renda para a população local. A geoconservação visa 

proteger o patrimônio geológico mantendo os geossítios de modo a permitir o seu uso, seja 

científico, educativo, turístico, entre outros. A falta de conhecimento sobre a existência do 

patrimônio geológico da área de estudo é uma grande ameaça a sua preservação, assim como a 

execução de obras como estradas, urbanização, entre outras. Desta forma, visando preservar a 

geodiversidade da região, é imprescindível traçar estratégias de geoconservação a fim de 

combater ameaças ao patrimônio geológico e manter em bom estado os geossítios encontrados 

até o momento. Para atingir esse objetivo vem sendo realizado um inventário e quantificação dos 

principais geossítios e, posteriormente, serão elaboradas medidas de conservação, valorização e 

divulgação do patrimônio geológico local. Os afloramentos estão sendo cadastrados, 

fotografados, descritos e quantificados de acordo com seu valor intrínseco, uso potencial e 

necessidade de proteção. Pretende-se com isso ampliar a identidade da população com a 

geodiversidade local, o que poderá contribuir para o estabelecimento de atividades sustentáveis 

baseadas no geoturismo. O estudo contou com o apoio do CNPq, CAPES e FAPERJ. 

Palavras chave: Patrimônio geológico, Geodiversidade, Geoconservação, Resende. 
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INTRODUÇÃO 

O desconhecimento da geodiversidade de determinado local gera uma ameaça a sua 

conservação. Para a Royal Society for Nature Conservation do Reino Unido o termo 

geodiversidade pode ser definido como a variedade de ambientes geológicos, fenômenos e 

processos ativos que dão origem a paisagens, rochas, minerais, fósseis, solos e outros 

depósitos superficiais que são o suporte para a vida na Terra, isto é, o “palco” no qual todas as 

outras formas de vida são os “atores” (Stanley, 2000). O conceito de patrimônio geológico, que é 

representado pelo conjunto de sítios geológicos ou geossítios está relacionado com a 

geodiversidade, contudo o patrimônio geológico é apenas uma pequena parcela desta, 

apresentando características especiais e que deve ser conservado. 

Brilha (2005) diz que não se pretende conservar todos os afloramentos do mundo, mas 

apenas aqueles que apresentam um elevado valor educativo e científico. São estes que podem 

ser chamados de geossítios e que, no seu conjunto, constituem o patrimônio geológico. O 

referido autor alerta que a geodiversidade pode ser ameaçada por diferentes atividades, como 

por exemplo, a exploração de recursos naturais, o desenvolvimento de obras e estruturas, a 

gestão de bacias hidrográficas, a erosão associada ao desmatamento, reflorestamento e 

utilização de áreas extensas para a agricultura, atividades militares, recreativas e turísticas, 

coleta de amostras para fins não científicos e a falta de conhecimento do público sobre sua 

importância. Devido a estas ameaças iminentes, são necessárias estratégias de 

geoconservação. 

Situada no médio curso do rio Paraíba do Sul, a bacia sedimentar de Resende abrange 

os municípios de Barra Mansa (distrito de Floriano), Quatis, Porto Real, Resende e Itatiaia, no 

extremo oeste do Estado do Rio de Janeiro. A bacia constitui uma depressão tectônica embutida 

entre o maciço de Itatiaia, com 2.787m de altitude no seu ponto mais elevado (pico das Agulhas 

Negras), a serra da Mantiqueira, com cerca de 2.200m de altitude e a serra da Bocaina com 

altitude aproximada de 2.100m. Sua largura média é de 4,5 km, sendo a máxima de 7,3 km a 

oeste da cidade de Resende, e mínima de 1,2 km a oeste da cidade de Itatiaia. A superfície de 

afloramento das rochas sedimentares terciárias e dos sedimentos quaternários é de cerca de 

240 km² (Ramos, et al., 2006). A figura 1 propicia uma visualização da localização da bacia de 

Resende no estado do Rio de Janeiro. 
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Figura 1 – Mapa de localização da bacia de Resende. Fonte: Ramos et al.(2006) 

O Rift Continental do Sudeste do Brasil (RCSB), de idade paleógena, constitui uma área 

alongada e deprimida com pouco mais de 900 km de comprimento, desenvolvida entre as 

cidades de Tijucas do Sul, no Estado do Paraná, e a área submersa defronte Macaé, no Estado 

do Rio de Janeiro. O RCSB pode ser dividido em três segmentos, e a bacia sedimentar de 

Resende está localizada no segmento central, assim como as bacias de São Paulo, Taubaté e 

Volta Redonda (Riccomini et al., 2004). A figura 2 apresenta de forma sucinta o contexto 

geológico regional do Rift Continental do Sudeste do Brasil. 

A formação do RCSB estaria relacionada à abertura do oceano Atlântico, tendo em vista 

que os processos de afinamento da crosta e a acumulação de sedimentos na Bacia de Santos 

teriam determinado, durante o final do Cretáceo e o início do Paleógeno, um acentuado 

desequilíbrio isostático entre as áreas continental e oceânica. Esforços extensionais 

proporcionaram a reativação de zonas de cisalhamento proterozóicas formando hemigrábens 

que receberam um volume siginificativo de sedimentos. Essa tectônica geradora de blocos altos 

e baixos formou na bacia de Resende dois depocentros principais, um a leste da soleira de 

Resende que possui profundidade estimada entre 300 e 500m, e outro a oeste com profundidade 

em torno de 300m (Ramos et al., 2005). 



4 
 

 

Figura 2 - Contexto geológico regional do Rift Continental do Sudeste do Brasil (RCSB) - 1) embasamento pré-
cambriano; 2) rochas sedimentares paleozóicas da Bacia do Paraná; 3) rochas vulcânicas toleíticas eocretáceas da 
Formação Serra Geral; 4) rochas relacionadas ao magmatismo alcalino mesozóico-cenozóico; 5) bacias cenozóicas 
do rift (1- Bacia de Itaboraí, 2- Gráben de Barra de São João, 3- Bacia do Macacu, 4- Bacia de Volta Redonda, 5- 
Bacia de Resende, 6- Bacia de Taubaté, 7- Bacia de São Paulo, 8- Gráben de Sete Barras, 9- Formação Pariqüera-
Açu, 10- Formação Alexandra e Gráben de Guaraqueçaba, 11- Bacia de Curitiba, 12- Gráben de Cananéia); 6) 
zonas de cisalhamento pré-cambrianas, em parte reativadas durante o Mesozóico e Cenozóico. Fonte: Riccomini et 
al. (2004) 

 O objetivo geral deste trabalho consiste em fazer uma caracterização do patrimônio 

geológico da bacia sedimentar de Resende. Para isso, vem sendo realizada as duas primeiras 

estratégias de geoconservação, o inventário e a quantificação, para que se possa identificar, 

selecionar e caracterizar os geossítios existentes na bacia de Resende. Com essas etapas será 

possível fazer a classificação e selecionar os geossítios mais importantes e vulneráveis, para 

serem realizadas estratégias de geoconservação com o objetivo de serem utilizados para fins 

educativo, científico e ainda geoturístico. 

O Departamento de Recursos Minerais – DRM-RJ através do Projeto Caminhos 

Geológicos elaborou um projeto para implantação de placas informativas sobre os aspectos 

geológicos na região que abrange a bacia de Resende visando não só a divulgação científica, 

mas também a preservação de testemunhos geológicos únicos que se encontram ameaçados de 

destruição. Porém até o presente momento as placas do projeto ainda não foram instaladas, com 

isso esperamos que o presente trabalho possa contribuir para a instalação das referidas placas e 

também para que a população possa compreender melhor a importância da geologia local. 
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 METODOLOGIA 

 Como procedimento metodológico foi realizado um trabalho de campo em fevereiro de 

2013, onde dois geossítios foram analisados de acordo com as primeiras etapas das estratégias 

de geoconservação, inventário e quantificação, baseado na proposta de Brilha (2005). No 

processo de inventariação foi utilizado um receptor GPS modelo Garmin 72 onde as 

coordenadas dos geossítios foram coletadas no formato UTM e o datum de referência utilizado 

foi o South American Datum de 1969 - SAD69. Para este trabalho selecionamos dois geossítios 

e um ponto de interesse geológico que permitem observar aspectos relacionados à geologia da 

bacia sedimentar de Resende. As coordenadas foram plotadas sobre as imagens do programa 

Google Earth, sendo criada uma ficha de caracterização dos geossítios onde foram cadastrados 

os afloramentos, registrados seus dados e fotografados elementos que se destacavam. Na ficha 

de inventariação cada geossítio foi identificado com suas coordenadas GPS, área, cota, 

acessibilidade, formação geológica, membro desta formação, se é ou não uma seção tipo, uma 

imagem Google Earth e o registro fotográfico do que chamou mais atenção.  

A etapa de quantificação analisou os critérios intrínsecos (A) sendo eles abundância e 

raridade, extensão, grau de conhecimento científico, utilidade como modelo para ilustração para 

processos geológicos, diversidade de elementos de interesse, local tipo, associação com outros 

elementos de índole cultural, associação com outros elementos do meio natural e o estado de 

conservação; o uso potencial (B), possibilidade de realizar atividades, condições de observação, 

possibilidade de colheita de objetos geológicos, acessibilidade, proximidade com povoados, 

número de habitantes e condições socioeconômicas; a necessidade de proteção (C) ameaças 

atuais ou potenciais, situação atual, interesse para a exploração mineira, valor dos terrenos 

(Reais/Hec²), regime de propriedade e a fragilidade dos geossítios. A fórmula utilizada foi a de 

preservação a nível internacional, sendo ela, Q = 2A + B + 1,5C/3, na qual quanto maior o valor 

de Q, maior a importância do geossítio. 

 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Aspectos Geológicos da Bacia de Resende 

 Estudos de Ramos et al. (2006) propuseram uma revisão estratigráfica da sucessão de 

depósitos aluviais terciários da bacia de Resende como pode ser verificado na figura 3 abaixo. 
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Figura 3 – Coluna litoestratigráfica e carta estratigráfica da bacia de Resende. Fonte: Ramos (2003) 

 A Formação Ribeirão dos Quatis é a unidade cenozóica mais antiga da bacia e constitui 

o registro de um antigo sistema fluvial de tipo entrelaçado implantado sobre embasamento 

arrasado, anterior e/ou contemporâneo às primeiras manifestações da reativação do sistema de 

falhas ENE-WSW que gerou o hemigráben no início do Eoceno. A seção tipo da Formação 

Ribeirão dos Quatis está localizada no geossítio 1 em corte da Ferrovia do Aço de coordenadas 

UTM 0580217/ 7521423, SAD69. 

 A Formação Resende engloba a maior parte dos depósitos paleogênicos da bacia, 

representados especificamente pelos depósitos de leques aluviais formados na borda norte da 

bacia e os abundantes lamitos arenosos e arenitos lamosos derivados dos fluxos gravitacionais 

que penetraram na bacia através de ambas as suas bordas, bem como depósitos fluviais axiais à 

bacia. Constituem estes os depósitos sedimentares típicos do que é reconhecido 
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tradicionalmente como Formação Resende. Sua seção tipo continua sendo aquela definida por 

Amador (1975) localizada no geossítio 2, no Km 307,7 da Via Dutra, sentido RJ-SP (UTM 

0554782 / 7516186, SAD69), onde foram localizados icnofósseis descritos em Fernandes et al. 

(1992). Os únicos registros de fósseis na bacia se restringem a restos vegetais (linhito e folhas), 

além de pólens e esporos (Lima & Amador, 1985). Além disso, foram identificadas nas camadas 

argilosas da Formação Resende uma série de estruturas de escavações cilíndricas e 

subcilíndricas, as quais podem ser atribuídas à ação biogênica de artrópodes.  

 Dividida em Membro Itatiaia e Membro Acácias a Formação Resende possui idade 

eocênica-oligocênica. No Membro Itatiaia são encontrados depósitos de leques aluviais 

adjacentes aos maciços do Itatiaia e do Morro Redondo e suas partes distais, onde há o 

predomínio de sedimentos depositados através de fluxos trativos. Já no Membro Acácias os 

depósitos são de características eminentemente fluviais. Levando-se em conta dados de 

paleocorrente acredita-se que esse sistema fluvial tenha se tornado mais importante quando a 

depressão tectônica adquiriu largura suficiente para conter uma planície fluvial que estivesse 

suficientemente distante das bordas da bacia, de modo que não recebesse os fluxos 

gravitacionais, ou que a paleodrenagem tivesse a capacidade de retrabalhar integralmente estes 

depósitos. 

 Ainda de acordo com a revisão estratigráfica proposta por Ramos et al. (2006) a 

Formação Floriano abrange a sucessão de arenitos e pelitos interpretada como o registro de um 

sistema fluvial meandrante que colmatou a bacia. Tanto a seção tipo originalmente definida por 

Amador (1975), situada na margem da Rodovia Presidente Dutra próximo à entrada para 

Floriano, como o afloramento da Rádio Agulhas Negras encontram-se bastante degradados. 

 Inventário dos Geossítios 

 A primeira etapa para que se possa implementar estratégias de geoconservação é o 

processo de inventariação do patrimônio geológico. Tem como objetivo caracterizar a área de 

estudo e ver se existe algo de excepcional nos geossítios. Desta forma, podemos visualizar a 

disposição espacial dos dois geossítios e do ponto de interesse geológico na figura 4. O 

geossítio 1 está localizado na Ferrovia do Aço na localidade de Quatis e o geossítio 2 na 

Rodovia Presidente Dutra, mais conhecida como Via Dutra, no Km 307,7 no sentido RJ-SP. Já o 

ponto de interesse geológico, situado no Km 25 da RJ-163, é o Mirante da Luz que pode 

propiciar uma boa visão da bacia de Resende em dias de céu limpo e onde muitas pessoas 

param seus carros para apreciar uma bela vista a uma altitude de 1280m.  
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Figura 4 - Localização espacial dos dois geossítios e do ponto de interesse geológico. Fonte: Google Earth (2013) 

 No geossítio 1 ocorre a Formação Ribeirão dos Quatis que, segundo Ramos et al.(2005), 

constitui o registro de um antigo sistema fluvial implantado sobre embasamento arrasado, 

anterior e/ou contemporâneo às primeiras manifestações da reativação do sistema de 

falhamentos que gerou o hemigráben no início do Eoceno. A seção tipo da Formação Resende, 

geossítio 2, apresenta sucessões fluviais caracterizadas pela alternância de ciclos 

granodecrescentes, com espessura variando de 1,5 a 3,0m, formados na base por 

conglomerados finos a médios, sotopostos a arenitos arcoseanos com estratificações cruzadas 

acanaladas agrupadas e, no topo, camadas pelíticas maciças. O ponto de interesse geológico 

proporciona uma visão panorâmica de grande parte da extensão da bacia em estudo (figura 5). 

 

 Figura 5 – Bacia de Resende vista no Mirante da Luz. Foto: Rafael A. Albani (2013) 
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NOME:      Geossítio 1 

 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

COORDENADAS  UTM  23 K 0580217 

               7521423 

ÁREA: 24.277m²        COTA: 482m 

ACESSIBILIDADE 

BOA (  )                          MODERADA (X)     RUIM (  ) 

 

CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA 

FORMAÇÃO GEOLÓGICA : Formação Ribeirão dos Quatis 

MEMBRO 

SEÇÃO-TIPO 

  SIM (X)       NÃO (  ) 

 

MAPA DE LOCALIZAÇÃO ESPACIAL 

 

Figura 6 – Área do geossítio 1, Ferrovia do Aço. Fonte: Google Earth (2013) 
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Figura 7 – Pátio de manobra ferroviária, estrada de 

acesso ao geossítio 1. Foto: Rafael A. Albani (2013) 

  

Figura 8 – Geossítio 1, afloramento na Ferrovia do Aço 

no município de Quatis. Foto: Rafael A. Albani (2013) 

  

Figura 10 – Arenito com estratificação cruzada 

acanalada, representativo de momentos de menor 

energia nas enxurradas. Foto: Rafael A. Albani (2013) 

Figura 9 – Camadas amalgamadas de cascalho grosso 

maciço com estratificação mal definida, depositadas por 

fluxos hidrodinâmicos episódicos de alta energia . Foto: 

Rafael A. Albani (2013) 
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NOME:      Geossítio 2 

 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

COORDENADAS  UTM  23 K 0554782  

7516186 

ÁREA: 8.273m²        COTA: 408m 

ACESSIBILIDADE 

BOA (X)                          MODERADA (  )      RUIM (  ) 

 

CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA 

FORMAÇÃO GEOLÓGICA : Formação Resende 

MEMBRO 

SEÇÃO-TIPO 

  SIM (X)       NÃO (  ) 

 

MAPA DE LOCALIZAÇÃO ESPACIAL 

 

Figura 11 – Área do geossítio 2, Via Dutra Km 307,7 sentido RJ-SP. Fonte: Google Earth (2013) 
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Figura 12 – Geossítio 2, seção tipo da Formação 

Resende. Rodovia Presidente Dutra Km 307,7 sentido 

Rio de Janeiro – São Paulo. Foto: Rafael A. Albani 

(2013) 

Figura 13 – Inscrições no afloramento (área 

destacada), demonstrando a necessidade de proteção 

do geossítio 2. Foto: Rafael A. Albani (2013)  

Figura 14 – Estratificação plano paralela em arenito no 

geossítio 2. Foto: Rafael A. Albani (2013) 

Figura 15 – Intraclasto pelítico possivelmente 

depositado por decantação. Foto: Rafael A. Albani 

(2013) 
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 Quantificação dos Geossítios 

 A etapa de quantificação dos geossítios tem por finalidade estabelecer um valor para 

poder seriar cada geossítio e assim definir os que devem ser conservados.  Neste momento 

foram analisados os critérios intrínsecos (A), o uso potencial (B) e a necessidade de proteção 

(C). Os critérios tem valores que variam de 1 a 5, o valor determinado é adicionado a fórmula de 

preservação a nível internacional, sendo ela, Q  =  2A + B + 1,5C/3 , na qual quanto maior o 

valor de Q, maior a importância do geossítio.  

 Geossítio 1 

Tabela de Quantificação: critérios intrínsecos aos geossítios (A) 

 

Geossítio 1 

1 2 3 4 5 

A.1 – Abundância / raridade 
   

X 
 

A.2 – Extensão 
  

X 
  

A.3 – Grau de conhecimento científico 
    

X 

A.4 – Utilidade como modelo para ilustração de processos geológicos 
    

X 

A.5 – Diversidade dos elementos de interesse presentes 
  

X 
  

A.6 – Local-Tipo 
    

X 

A.7 – Associação com elementos de índole cultural X 
    

A.8 – Associação com outros elementos do meio natural X 
    

A.9 – Estado de conservação 
  

X 
  

Tabela 1 – Critérios intrínsecos ao geossítio 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

Tabela de Quantificação: critérios relacionados com uso potencial do geossítios (B) 

  

Geossítio 1 

1 2 3 4 5 

B.1 – Possibilidade de realizar atividades 
    

X 

B.2 – Condições de observação 
    

X 

B.3 – Possibilidade de colheita de objetos geológicos 
   

X 
 

B.4 – Acessibilidade 
  

X 
  

B.5 – Proximidade com povoações 
   

X 
 

B.6 – Número de habitantes 
 

X 
   

B.7 – Condições sócio-econômicas 
    

X 

Tabela 2 – Uso potencial do geossítio 1 

 

 

Tabela de Quantificação: critérios relacionados com a necessidade de proteção do geossítio (C) 

  

Geossítio 1 

1 2 3 4 5 

C.1 – Ameaças atuais ou potenciais     X     

C.2 – Situação atual         X 

C.3 – Interesse para exploração mineira     X     

C.4 – Valores dos terrenos (reais / m²)     X 
 

  

C.5 – Regime de propriedade 
 

      X 

C.6 – Fragilidade 
 

X       

Tabela 3 – Necessidade de proteção do geossítio 1 

 

 O geossítio 1, localizado na Ferrovia do Aço no município de Quatis, é caracterizado por 

ser uma seção tipo da Formação Ribeirão dos Quatis, e possuir ótimas condições de observação 

e identificação de suas feições geológicas. O fator que contribui para realização de atividades é 

a proximidade do município de Quatis podendo ser acessado pela RJ 143 por automóveis de 

pequeno e médio porte na estrada paralela a linha férrea da Ferrovia do Aço. Este afloramento é 

caracterizado essencialmente por sedimentos conglomeráticos. 
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 Geossítio 2 

Tabela de Quantificação: critérios intrínsecos aos geossítios (A) 

 

Geossítio 2 

1 2 3 4 5 

A.1 – Abundância / raridade 
   

X 
 

A.2 – Extensão 
 

X 
   

A.3 – Grau de conhecimento científico 
    

X 

A.4 – Utilidade como modelo para ilustração de processos geológicos 
    

X 

A.5 – Diversidade dos elementos de interesse presentes 
   

X 
 

A.6 – Local-Tipo 
    

X 

A.7 – Associação com elementos de índole cultural X 
    

A.8 – Associação com outros elementos do meio natural X 
    

A.9 – Estado de conservação 
  

X 
  

Tabela 4 – Critérios intrínsecos ao geossítio 2 

 

Tabela de Quantificação: critérios relacionados com uso potencial do geossítios (B) 

  

Geossítio 2 

1 2 3 4 5 

B.1 – Possibilidade de realizar atividades 
    

X 

B.2 – Condições de observação 
    

X 

B.3 – Possibilidade de colheita de objetos geológicos 
   

X 
 

B.4 – Acessibilidade 
    

X 

B.5 – Proximidade com povoações 
    

X 

B.6 – Número de habitantes 
   

X 
 

B.7 – Condições sócio-econômicas 
    

X 

Tabela 5 – Uso potencial do geossítio 2 
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Tabela de Quantificação: critérios relacionados com a necessidade de proteção do geossítio (C) 

  

Geossítio 2 

1 2 3 4 5 

C.1 – Ameaças atuais ou potenciais     X     

C.2 – Situação atual         X 

C.3 – Interesse para exploração mineira     
 

  X 

C.4 – Valores dos terrenos (reais / m²)     X 
 

  

C.5 – Regime de propriedade 
 

      X 

C.6 – Fragilidade 
 

X       

Tabela 6 – Necessidade de proteção do geossítio 2 

  

 Diferente do geossítio 1, o qual só pode ser acessado por uma estrada de terra beirando 

a linha férrea, o geossítio 2 está localizado no Km 307,7 da Rodovia Presidente Dutra sentido 

RJ-SP, e se caracteriza por ser uma seção tipo da Formação Resende e possuir fácil acesso 

próximo a entrada da AMAN – Academia Militar das Agulhas Negras. Este afloramento permite a 

visualização das sucessões fluviais com alternância de ciclos granodecrescentes e em estudos 

anteriores foram encontrados icnofósseis do tipo skolithos. 

 A tabela abaixo mostra a quantificação final de cada geossítio (Q) e os valores dos 

critérios intrínsecos (A), uso potencial (B) e necessidade de proteção (C). 

Geossítios 
Critérios da Quantificação 

2A + B + 1,5C 
Q 

A B C 
3 

Geossítio 1 30 28 21 39,8333333 39 

Geossítio 2 29 33 23 41,8333333 41 

Tabela 7 – Quantificação final dos geossítios 1 e 2 
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 CONCLUSÃO 

 A bacia sedimentar de Resende apresenta diversos geossítios que podem ser utilizados 

com finalidade pedagógica e científica, e que representam visualmente processos geológicos 

que ocorreram no passado e deixaram impressões e evidências até hoje em suas rochas. Este 

trabalho se propôs a realizar as duas primeiras estratégias de geoconservação (inventário e 

quantificação) em dois geossítios da bacia que são reconhecidos como seção tipo. Em trabalhos 

posteriores pretendemos estender o número de geossítios inventariados e quantificados para 

serem elaboradas medidas de conservação, valorização e divulgação do patrimônio geológico 

local. 

 Através da inventariação realizou-se a quantificação dos geossítios 1 e 2. O geossítio 1, 

representado pela seção tipo da Formação Ribeirão dos Quatis, está localizado na Ferrovia do 

Aço no município de Quatis. Já o geossítio 2 representa a seção tipo da Formação Resende no 

Km 307,7 da Rodovia Presidente Dutra e possui melhor acessibilidade em comparação ao 

geossítio 1, porém devido ao grande fluxo de veículos na rodovia deve se tomar bastante 

cuidado ao parar o veículo para observação. Este geossítio ainda se encontra parcialmente 

encoberto por vegetação e mal conservado apresentando, inclusive, marcas de vandalismo 

como demonstrado na figura 13. Destacamos o Mirante da Luz como possível ponto de interesse 

geológico que permite uma ampla visão da bacia de Resende e está localizado na serra que vai 

para Visconde de Mauá. 

Com base no trabalho realizado até o momento, tanto o geossítio 1 quanto o geossítio 2 

apresentaram na quantificação final (Q) valores altos (39 para o geossítio 1 e 41 para o geossítio 

2) demonstrando que ambos podem ser considerados geossítios relevantes e, por conseguinte, 

mais urgente é a necessidade de serem aplicadas estratégias de geoconservação. Neles 

podemos aprender sobre a geologia local e a dinâmica regional que inclui o Rift Continental do 

Sudeste do Brasil.  
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