De braços abertos para a geologia
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A ESCULTURA NATURAL: O RELEVO
O relevo espetacular da área do Corcovado foi lentamente esculpido pela decomposição e
desgaste das rochas pela ação da água (chuvas, córregos, rios). A esse processo chamamos de
erosão.
A erosão atua mais facilmente sobre alguns tipos de rocha, como o kinzigito e o leptinito (veja
Figura 1), e sobre as zonas de maior fraqueza, como as fraturas e falhas (veja Figura 2), ao longo
das quais se instalaram os principais vales dos rios. Os picos rochosos, por sua vez, são
constituídos pelas partes menos fraturadas das rochas mais duras, como o gnaisse facoidal e
alguns granitos.

With open arms to geology
ANOTHER SCULPTURE: THE RELIEF
The spectacular relief in the area surrounding Corcovado has been slowly sculpted through the decay and erosion of
rocks by action of water (rain, creeks, rivers). This process is called erosion.
Erosion acts more easily upon some types of rock, like kinzigite and leptynite (see figure 1), and on weaker zones, as
fractures and faults (see figure 2), along which the main valleys of rivers appeared. On the other hand, rocky peaks are
constituted by harder, less fractured portions of rock, like augen gneisses and some granites.
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PLASTICITY AND RIGIDITY OF ROCKS
During its formation in very hot and deep regions of earth's crust, gneisses and granites in Rio de Janeiro suffered
smooth and tight folding, showing how much pliable they used to be. The outline of such folds can be observed in figure
3, on a drawing of the relief. The geological process that produces folding can be compared to the work of the
blacksmith, who "bends" the hot horseshoe through the pressure exerted with the hammer.
After the crust has cooled down and became rigid, faults started to appear: friction zones between large blocks of rock
(also identified in figure 1). The displacement of rock layers by geologic faults can be seen in the geologic cross section
(figure 2), which stretches from the Pedra do Arpoador (South) to the Maracanã Soccer Stadium (North).

A PLASTICIDADE E A RIGIDEZ DAS ROCHAS
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In Dona Marta Belvedere there is another panel with a more detailed
explanation of Mount Corcovado formation.
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No Mirante Dona Marta está implantado um outro painel que explica com
mais detalhes a formação do Morro do Corcovado.
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THE GEOLOGIC CROSS SECTION
Imagine a cake covered with candy and stuffed with several layers. In order
to be able to see such layers we have to cut the cake. This is the way a
geologic cross section is: a drawing that shows rock layer arrangement along
and below a "cut" line. The geologic cross section in Figure 2 is marked by the
white dashed line in Figure 1.

In the Corcovado area, capricious erosion acting upon fractured zones formed several water springs. Among them,
the Carioca River, a water course that has close ties with the cultural identity of the natives of Rio de Janeiro: it
springs out high on the Corcovado and reaches the sea in the Flamengo beach.During the 19th century, the Carioca
supplied downtown Rio with crystal-clear water by means of canals and aqueducts. Among the latter is the Lapa
Arches. In order to guarantee all-year supply, the Emperor Pedro II ordered a pioneer reforestation project that
transformed these mountains, once extensively covered by coffee crops, into the exhuberant rain forest that we
presently see in the Tijuca National Park.
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O CORTE GEOLÓGICO
Imagine um bolo confeitado por fora e com camadas de recheios variados.
Para vermos essas camadas precisamos cortar o bolo. Assim é um corte
geológico: um desenho que mostra a disposição das camadas de rochas ao
longo e abaixo de uma linha de “corte”. O corte geológico da Figura 2 está
marcado pela linha tracejada em branco na Figura 1.
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THE CARIOCA, THE EMPEROR AND THE FOREST

O ANTIGO CONTINENTE GONDWANA
The ancient Gondwana continent
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Na área do Corcovado, a erosão atuou caprichosamente nas porções mais fraturadas, formando
várias nascentes. Dentre elas a do Rio Carioca, o córrego mais ligado à identidade cultural do
Rio de Janeiro. O Carioca nasce no Corcovado e desemboca no Flamengo.
Durante o século dezenove, o rio Carioca abasteceu a cidade do Rio de Janeiro com suas águas
cristalinas por meio de canais e aquedutos. Dentre estes, os Arcos da Lapa. Para garantir que
nunca faltasse água, o imperador D. Pedro II mandou executar em 1860 um pioneiro projeto de
reflorestamento que atrelado ao processo de regeneração natural, transformou estas
montanhas, outrora desmatadas pelo cultivo do café, na exuberante floresta tropical que vemos
hoje no Parque Nacional da Tijuca.
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O CARIOCA, O IMPERADOR E A FLORESTA

Mount Corcovado and the surrounding mountains are mainly formed by very hard and old rocks called gneisses. The
origin of such gneisses is linked to the formation of an ancient super-continent called Gondwana (see figure 4)
through the slow collision between several smaller continents existent in that age. It happened in the Cambrian
Period, approximately 520 million years ago.
The rocks in Rio de Janeiro area suffered compressions that led to the formation of a huge mountain range, which
covered regions from Espírito Santo to Paraná.
As from the Cretaceous Period, approximately 130 million years ago, with that Gondwana continent "breaking apart",
Brazil and Africa started separating from each other, opening the south portion of the Atlantic Ocean, and originating
the present continents of South America, Africa, Australia, India and Antarctic.

Brecha de falha / Fault breccia

O CONTINENTE GONDWANA E O MORRO DO CORCOVADO
O Corcovado e as montanhas ao redor são formados principalmente por rochas muito duras e
antigas, chamadas de gnaisses. A origem desses gnaisses está ligada à formação de um antigo
supercontinente chamado Gondwana (veja Figura 4), pela lenta colisão de vários continentes
menores da época. Isto ocorreu no Período Cambriano, há cerca de 520 milhões de anos atrás.
As rochas da região do Rio de Janeiro sofreram compressões que levaram à formação de uma
enorme cadeia de montanhas que se estendia desde o Espírito Santo até o Paraná.
A partir do período Cretáceo, há cerca de130 milhões de anos, iniciou-se a separação entre o
Brasil e a África e a abertura da parte sul do Oceano Atlântico, com a “quebra” daquele
continente Gondwana que gerou os atuais continentes da América do Sul, África, Austrália, Índia
e Antártica.

GONDWANA CONTINENT AND MOUNT CORCOVADO
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Durante sua formação em zonas muito quentes e profundas da crosta terrestre, os gnaisses e
granitos do Rio de Janeiro sofreram dobramentos suaves e apertados, mostrando o quanto já
foram maleáveis. Na Figura 3 observa-se o traçado dessas dobras sobre um desenho do relevo.
O processo geológico que produz as dobras pode ser comparado com o trabalho do ferreiro, que
“dobra” a ferradura quente com as pressões exercidas pelo martelo.
Depois que a crosta esfriou e se tornou rígida, passaram a ocorrer falhamentos: zonas de fricção
entre grandes blocos rochosos, dando origem às zonas de brechas (identificadas também na
Figura 1).
No corte geológico (Figura 2) que vai da Pedra do Arpoador (ao Sul) até o Estádio do Maracanã
(ao Norte), as falhas geológicas podem ser vistas deslocando camadas de rochas.

Projeto Caminhos Geológicos

Praia Vermelha
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Elaboração / Authorship: Claudio de Morisson Valeriano e Monica Heilbron (UERJ), Vitor
Nascimento e Kátia Mansur (DRM-RJ)

A estrutura dobrada dos
gnaisses do Rio de Janeiro
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Mapeamento Geológico / Geological Mapping: Fernando R. M. Pires, Monica Heilbron, Paulo
Cesar Silva; Rogério R. Silva; Luiz Guilherme do Eirado Silva; Daniel B. Nava; Claudio Valeriano
Praia de Fora

Modelo 3D / 3D Model: Thiago Falcão, Evânia Alves, Fernando Henrique Koga

The folded structure of the
gneisses in Rio de Janeiro

Financiamento / Financial Support: Shell Brasil LTDA
Coordenação / Coordination: Kátia Mansur, Vitor Nascimento, Francisco Dourado e Flavio Erthal
(DRM-RJ)
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Painel instalado em 2007, ano em que o Cristo Redentor foi eleito uma das Sete Maravilhas do Mundo
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