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RESUMO

A geoconservagao desempenha o papel de conservar os elementos representativos da
geodiversidade.Desta maneira, seu objetivo nio 6 conservar todos os elementos da
geodiversidade, e sim desenvolver estrat6gias em locals que possuam relevAncia dos pontos
de vista cientifico, turfstico, educativo, ou ainda socioambiental. A seleQaodestes locals 6 feita

por memo
do inventgriodo patrim6niogeo16gico,
que se constituina primeiraetapa em uma
estrat6gia de geoconservagao e 6 essencial para selecionar, identificar e caracterizar os sitios
representativos. Apesar de seu cargter dinamico, uma vez realizados, os inventgrios servem de
base a agnes que vio desde a gestao territorial, associada ao planejamento urbane, at6 o
geoturismo, passando por atividades educativas e de divulgaQao geocientifica e seu alcance
depende fortemente da escala em que 6 realizado. Neste sentido, os inventgrios de cargter
restrito t6m se mostrado importantes porque permitem a valorizaQaodo patrim6nio local, que

normalmentetem estrita relaQaocom a comunidadeenvolvida.Com base nestes fatos, a
pesquisa ora proposta integra um projeto major na regiao costeira do estado de Sio Paulo.
Cinco inventgrios encontram-se finalizados - Ubatuba, Caraguatatuba, llhabela, Sio Sebastiio
e Bertioga e, a16mde Cananeia, foco deste projeto quatro estgo em andamento - lguape, llha
Comprida, Cubatio e Santos. O municfpio situa-se no extremo sul do litoral paulista, no local
onde o Vale do Ribeira se estende sabre a forma de uma enorme planicie sedimentar. Nesta
regiao, denominada Lagamar Paulista, 6 possivel encontrar manguezais, restingas, canais e
estugrios de grande importancia para a manutenQaoda biodiversidade e constitui-se em
importante polo turistico por suas praias, rios, grande variedade de cachoeiras e trilhas em
memoa Mata Atlantica, a16mde aspectos hist6ricos e culturais. Canan6ia possui quatro
unidades de conservagao: Area de Protegao Ambiental Canan6ia-lguape-Perufbe (APA CIP)

zona continuade Mata AtlAnticaque interligaos tr6s munlcipios,ResewaExtrativistado

Mandira, Parque Estadual do Lagamar de Canan6ia (PELC) e Parque Estadual da llha do
Cardoso (PEIC). Desta maneira, uma estrat6gia de geoconservagao na regiao torna-se mats
um elemento essencial para a preservaQaodo patrim6nio natural, integrando os elementos

ffsicos, bio16gicos,
culturaise hist6ricos.A metodologiautilizadasugere a avaliaQaode
determinados valores da geodiversidade para a seleQaodos sftios de interesse geo16gico,entre
des o cientifico, educativo, cultural e turistico, na identificaQaode Geossftios (valor cientrfico) e
Sftios de Geodiversidade (valores turistico e educativo). Assam,locais em que a geodiversidade
ngo possumrelevante valor cientffico, mas que sio atrativos turisticos ou 6timos exemplos para

ilustrar processos geo16gicos,ou ainda locais com expressivovalor cultural para as
comunidades, podem ser devidamente valorizados. At6 o moments foram selecionados tr6s
geossitios culo conjunto expressa a geologia do local: 1) Callichrirus do hotel Mar Azul - tips
pontual, represents as coberturas sedimentares do Cenoz6icol 2) Metassedimentos da praia do
Pereirinha e observagao do Morro de Sgo Joio e Morretes - tipo area complexa, representa o
embasamento cristalino el 3) Morro de Sio Joio - typo mirante, representa as intrus6es
alcalinas do Mesozoico.
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