A geologia do Morro do Corcovado

When and how the nearby rocks were formed?

Onde encontrar e como identificar as rochas da área do Corcovado

PORQUE O CORCOVADO TEM ESSE NOME?
O nome de Corcovado vem do formato curvo do morro, que lembra uma "corcunda" ou corcova. Seu cume, onde se destaca a
estátua do Cristo Redentor, pode ser avistado desde muito longe tanto por navegantes vindos do mar aberto como do fundo da
Baía da Guanabara, da baixada fluminense ou até da região serrana.

The geology of the Corcovado Hill
WHY DOES THE CORCOVADO HAVE THIS NAME?
The name Corcovado derives from the curved shape of its ridge, resembling a “hunchback”. The summit, where stands the statue of Christ, can
be seen from afar, either from the open ocean in the south or from the north in the Guanabara bay, on the coastal plains and even from the
Serra do Mar range.

Você está aqui

QUANDO E COMO SE FORMARAM AS ROCHAS DA ÁREA?
O Corcovado e as montanhas ao redor são formados principalmente por rochas muito duras e antigas, chamadas de gnaisses.
Os gnaisses do Rio de Janeiro se formaram há cerca de 570 milhões de anos atrás. Acontecia então a formação de um enorme
continente, chamado Gondwana, formado pela lenta reunião de vários continentes daquela época. O continente Gondwana
mais tarde se partiu nos atuais continentes da América do Sul, África, Austrália e Antártida (ver Figura 1).
De modo parecido com o que ocorre atualmente com a cordilheira dos Himalaias, onde a Índia está colidindo contra a Ásia a
uma velocidade de cerca de 1 cm/ano, a colisão que formou o Gondwana produziu uma enorme cadeia de montanhas que se
estendia desde o Espírito Santo, passando pelo Rio de Janeiro até o Paraná.

rio Carioca

QUE TIPOS DE ROCHAS FORMAM O MORRO DO CORCOVADO?
Os gnaisses do Rio de Janeiro são rochas formadas em profundidades maiores que 20 km, sob pressões de pelo menos 7.000
vezes a pressão atmosférica e a temperaturas acima de 600 graus centígrados. Lentamente, ao longo de centenas de milhões
de anos, a erosão, isto é, o desgaste e a remoção de materiais, e os movimentos verticais da crosta terrestre trabalharam juntos
para trazer estas rochas para a superfície, permitindo a sua observação direta.
Em toda a área do Parque Nacional da Tijuca há três tipos principais de gnaisses. São chamados pelos geólogos de gnaisse
kinzigítico, gnaisse facoidal e gnaisse leptinítico. Veja na ilustração no centro deste painel onde encontrar e como identificar
estes diferentes tipos de rochas da área do Corcovado.
Por ser uma rocha dura, difícil de ser desgastada pela chuva, vento etc., o Gnaisse Facoidal destaca-se comoa parte mais alta
do morro do Corcovado, assim como a maioria dos paredões rochosos da cidade do Rio de Janeiro. Este gnaisse foi, desde o
século XVI, o preferido na construção de fortificações, monumentos e residências.

Legenda / Key:
Quartzito - rocha formada predominantemente por minerais de
quartzo que sofreram pressoes e temperaturas elevadas.

Quartzite - this rock is formed mainly by quartz minerals that received
high pressions and temperatures.

Gnaisse leptinítico - rocha esbranquiçada com minúsculos
cristais vítreos e vermelhos do mineral denominado granada e
finas palhetas pretas do mineral biotita.

Leptinitic gneiss - rock of white colour with tiny red garnet
crystals and black flakes of biotite.

Brechas - formadas pela trituração dos gnaisses e granitos ao
longo de zonas de falhas. Tem coloração creme a alaranjada e
forma superfícies irregulares muito apreciadas pelos
alpinistas, pois facilitam o apoio de mãos e pés.

Fault breccia - this rock is formed by grinding of the gneisses and
granites along fault zones. It displays pale-yellow to orange colors and
forms rough surfaces in outcrops that are much appreciated by rock
climbers, because it provides foot and hand holds.

Gnaisse facoidal - a rocha mais representativa da zona sul do
Rio de Janeiro, caracterizada por grandes cristais de feldspato
(mineral rosado a amarelado) em forma de olhos.

Augen gneiss - this is the most representative rock type of southern
Rio de Janeiro city, characterised by eye-shaped feldspar crystals.

Gnaisse kinzigítico - rocha escura rica em biotita, mineral que
se apresenta como placas pretas brilhantes. Tem cristais de
granada rósea e veios brancos de quartzo e feldspato.

Kinzigitic gneiss - dark coloured rock rich in biotite, the black shiny
mineral. It contains rounded red crystals of garnet and white veins of
quartz and feldspar.

WHEN AND HOW THE NEARBY ROCKS WERE FORMED?
The Corcovado and surrounding mountains are majorly formed by gneisses, which are very hard and old rocks. Their formation took place
about 570 million years ago.
At that time, the formation of a huge continent called Gondwana was taking place through the slow convergence of several smaller continents.
Later, Gondwana broke up to form today´s southern continents: South America, Africa, Australia and Antarctica (see Figure 1).
In a similar way as the Himalayas range today, which is a product of the collision of India against Asia, an expressive mountain range stretched
from the Espírito Santo state in the North, passing through Rio de Janeiro, to the Paraná state.
WHAT ROCK TYPES MAKE UP THE CORCOVADO HILL?
The gneisses of Rio de Janeiro were formed more than 20 quilometer deep in the crust, where pressures were greater than 7000 times air
pressure, with temperatures above 600 degrees celsius. Slowly, through hundreds of million years, erosion and uplift of the crust concurred to
expose these rock to the surface, allowing direct observation.
In the Tijuca National Park area there are three main types of gneisses, traditionally referred to by geologists as the kinzigitic, augen and
leptinitic gneisses. See in the illustration at the center of this poster where to find and how to recognise the rock types of the Corcovado area.
The Augen Gneiss, a hard rock to erode, forms the summit ridge of the Corcovado hill, as well as most of the rocky walls of Rio de Janeiro city.
Since the 16th century, the Augen Gneiss has been the prime choice of constructors to building forts and castles, monuments and houses.
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Figura 1- O Antigo Continente Gondwana
Figure 1 - The Ancient Gondwana Continent
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PORQUE O MORRO DO CORCOVADO TEM ESTA FORMA PROEMINENTE?
O grande naturalista Alberto Ribeiro Lamego sugeriu em 1936 que "As escarpas do Rio de Janeiro" resultaram da erosão ao
longo de zonas fraturadas e trituradas dos gnaisses (que são planos de fraqueza da rocha), durante movimentações ocorridas
desde há aproximadamente 130 milhões de anos. Esta foi a época em que o continente Gondwana se quebrou em vários
continentes menores.
Esta separação iniciou-se com a abertura de um vale ao longo do contorno entre o Brasil e a África. Sedimentos ricos em
matéria orgânica foram depositados em antigos lagos deste grande vale e se tornaram as principais rochas geradoras de
petróleo e gás do nosso litoral. A contínua separação da África e América do Sul causou o progressivo alargamento do outrora
estreito oceano até formar o vasto oceano Atlântico, que ainda hoje se expande à velocidade de alguns centímetros por ano.
Outros tipos de rocha que merecem destaque são as brechas, que são rochas formadas pela trituração dos gnaisses e granitos,
quando um bloco de rocha se desloca em relação a um outro (formando falhas geológicas). A erosão ao longo das linhas de
brechas da área do Corcovado formou as nascentes do Rio Carioca. Este curso d'água, muito ligado à identidade cultural do Rio
de Janeiro, nasce no alto do Maciço do Corcovado e desemboca na Praia do Flamengo. Durante o século XIX este rio abasteceu
com suas águas cristalinas a cidade do Rio de Janeiro, por meio deum complexo de canais e aquedutos, como 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 transformou estas montanhas, outrora desmatadas pelo cultivo do café, na exuberante floresta tropical
que vemos hoje no Parque Nacional da Tijuca.

Gnaisse Facoidal / Augen gneiss

WHY DOES THE CORCOVADO HILL HAVE ITS SHAPE?
The great naturalist Alberto Ribeiro Lamego suggested in 1936 that the origin of the cliffs of Rio de Janeiro was related to the manner how
erosion acted along fractured zones in the gneisses, that formed during crustal movements that occurred since aproximately 130 million years
ago, when Gondwana continent was breaking up.
This process started with the opening of a series of rift valleys and lakes along the present shorelines of Africa and South America, which were
initially joined. Sediments rich in organic matter that accumulated in lakes along the rift zone were to become the main source rocks for oil and
gas in the sedimentary basins of the Brazilian continental shelf. The continuous separation between Africa and South America caused the
progressive opening of the Atlantic ocean, which still expands today at a rate of a few centimeters per year.
Other important rocks are breccias, which form along fault planes through grinding of the gneisses when relative displacement of blocks
occured. Erosion along breccia lines formed the head waters of the Rio Carioca creek. This water stream, important for the cultural identity of
Rio de Janeiro city, springs out high in the Corcovado massif and reaches the sea at the Flamengo beach. During the19th century it supplied
downtown Rio de Janeiro with its crystalline waters by means of a complex of canals and acqueducts, such as the Lapa Arches.
In order to guarantee an all-season water supply for the city, the emperor Pedro II ordered in 1860 a pioneer reforestation that transformed
these mountains, once severely deforested by coffee crops, into the exuberant tropical forest that we presently see in the Tijuca National Park.
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