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O QUE É?

São áreas geográficas onde ocorrem sítios e 
paisagens com relevância geológica 
internacional, além de outros locais com 
significância cultural, ecológica, histórica, 
pré-histórica, turística ou educativa. A esta 
área se aplica um plano de gestão baseado na 
geoconservação (proteção do patrimônio 
geológico), educação e desenvolvimento local, 
com participação ativa da comunidade 
residente. O programa Geoparques da 
UNESCO tem o mesmo status que o de 
Patrimônio da Humanidade e o de 
Reservas da Biosfera. Nós, do projeto 
Geoparque Costões e Lagunas do RJ almejamos 
receber a denominação de Geoparque Mundial 
da UNESCO e, para isto, estamos trabalhando 
intensamente.

Geoparques não são
Unidades de Conservação!

A gestão de um Geoparque se baseia nas 
características do território, com foco no 
geoturismo e na educação, com vistas à 
geoconservação. Porém, mais do que tudo, 
deve impulsionar um projeto de 
desenvolvimento local, voltado para a 
população residente, que deve estar 
firmemente engajada na construção do 
geoparque como instrumento de geração de 
oportunidades de trabalho e renda em projetos 
criativos e de uma política de educação 
patrimonial. Organizações públicas, privadas e 
indivíduos, em todas as áreas, passando pela 
educação, cultura, economia e projetos sociais, 
são bem-vindas para compor nosso projeto de 
Geoparque.

COMPOSIÇÃO

Território dos municípios de:
- Araruama 
- Armação dos Búzios 
- Arraial do Cabo 
- Cabo Frio 
- Campos dos 
  Goytacazes
- Carapebus 
- Casimiro de Abreu
- Iguaba Grande 

O projeto educacional do Geoparque Costões e 
Lagunas está baseado nos SuperFeras, super-
heróis geológicos que contam a história do 
nosso planeta de maneira divertida e 
emocionante!

- Macaé
- Maricá
- Quissamã
- Rio das Ostras 
- São Francisco
  de Itabapoana 
- São João da Barra 
- São Pedro da Aldeia
- Saquarema
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A região do Projeto Geoparque Costões e Lagunas 
do RJ possui evolução geológica espetacular. Nos 
costões predominam rochas metamórficas e 
ígneas de cerca de 2 bilhões até 50 milhões de 
anos. Unindo os costões, os sedimentos e rochas 
sedimentares apresentam composições e origens 
diversas: fluvial, deltaica, marinha, lagunar e 
eólica. Faz limite com as bacias petrolíferas de 
Campos e Santos. Nos costões está registrada a 
última porção a se fechar durante a formação do 
paleocontinente Gondwana e, depois, a abertura 
do oceano Atlântico. Nas lagunas hipersalinas 
ocorrem estromatólitos, rochas construídas por 
micro-organismos

Estes costões e lagunas despertam a
atenção do mundo! 

Possui fauna e flora endêmicas, o que levou à 
criação de Unidades de Conservação federal, 
estadual e municipais, além de RPPNs. Foi 
visitada por naturalistas como Charles Darwin, 
Saint-Hilaire e Príncipe Maximiliano. São 
conhecidos sambaquis e oficinas líticas, além de 
registros desde o descobrimento, da exploração 
do pau-brasil, das capitanias hereditárias, da 
invasão francesa. Os quilombos contam a história 
da escravidão.

Destaca-se a paisagem das salinas, os faróis, 
fazendas e igrejas, lendas e mitos, música e 
dança, gastronomia e artesanato. Possui ampla 
rede de Educação Ambiental, além de museus e 
centros de interpretação abertos à visitação. A 
infraestrutura de turismo é bastante diversificada. 
Ou seja, temos muitas riquezas e estamos 
trabalhando para receber a nominação de 
Geoparque Mundial da UNESCO.

Gente, Natureza e Cultura. 
Somos Geoparque Costões 

e Lagunas do RJ
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Mapa de Localização do Território do 
Geoparque Costões e Lagunas do RJ
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