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Certamente se aqui não for o 

paraíso, deve estar perto......

Opinião de navegadores



“He Cabo Frio  paragem notável em toda a costa :  está em altura  de vinte e 

três graos : tem junto a si hum saco ou bahia, obra particular da natureza, 

cavada como de propósito entre o duro de uma penedia , que lhe serve de muro 

e fortaleza em sua entrada: está lançada ao comprido; é capaz de grandes 

Armadas, que ficão dentro como em huma casa, defendidas de todas as injurias 
dos ventos, como uma só barra para o mar. As ágoas d’esta , desde janeiro até 

ao fim do mez de Fevereiro, se vem coalhadas em suas margens e seios mais 

secretos , e transformadas em perfeito sal, em tanta quantidade, que basta a 

carregar muitas, e grandes náos. “ ( VASCONCELLOS,S. S.J.1845).















A Pujança da APA 

do Pau Brasil 

contrasta com a 

pobreza de 

expectativas de 

seus moradores, 

que acostumados 

a ter sempre o 

peixe, o sal, as 

frutas se 

acostumaram a 

não ir em busca de 

outros desafios.

È necessário fazer 

compreender que 

conviver em 

unidade de 

conservação é um 

privilégio.







O grande patrimônio arbóreo da área se caracteriza 

pela diversidade formada por floresta típica coluvial, 

de substrato aluvionar, restinga de arbustos 

característicos e de vegetação intermediária 

assemelhada à estepe do nordeste brasileiro









A fragilidade do micro clima seco e com baixa pluviosidade aliado 

a proximidade com o mar e a alta taxa de impermeabilização já 

obtida nos bairros próximos e dentro da própria APA. Tornam a 

preservação um desafio constante .





Simpósio de Geologia de Cabo Frio



DRM



• .......”há 130 milhões de anos iniciou-se a abertura do oceano 
Atlântico, através da subida de magma (rocha fundida em alta 
temperatura) do manto da Terra, associada à quebra do antigo 
continente Gondwana (Figura 3). Vulcões expeliram este magma 
formando o assoalho do oceano Atlântico que então se formava, 
separando a América do Sul da África.

• Os diques de diabásio, que aparecem esplendidamente no costão 
rochoso do Parque da Boca da Barra e na Ilha dos Papagaios, são 
evidências desta separação continental (Fotos 4 e 5). Durante a 
quebra do Gondwana, a crosta continental se fraturou e, através 
destas fraturas, o magma do manto subiu. Em muitos locais o 
magma esfriou e formou os diques de diabásio, que são rochas que 
não chegaram à superfície.”...........

O Oceano Atlântico há 130 milhões de anos



Foto 1 - Vista da Praia Brava nos meses em que a 

faixa de areia está exposta. 

Notar a área mais escura na água mostrando as 

correntes de retorno - Vista da Ilha dos Papagaios, face noroeste. Seu 

topo tem 130 metros. Veja a única praia da ilha, a 

Praia do Mimi.

- Pacote dos gnaisses máficos. Notar a foliação 

tectônica subhorizontal e a grande fratura vertical, onde 

está o estudante.

DRM

www.drm.rj.gov.br/caminhosgeologicos

http://www.drm.rj.gov.br/caminhos














Foi colocada a armadilha digital 

durante 20 dias. Sem resultados.





Várias famílias tem sido 

vistas no Caravelas Resort e  

no Guriri

O IPEDS vai agora colocar a 

armadilha por lá para 

identificar a presença.
























