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Resumo
A última geração de tecnologias da informação possibilita a criação de itinerários geológicos e voos virtuais através de georeferenciação em globos virtuais gratuitos (por exemplo, Google Earth), permitindo a visualização tridimensional (3D) da combinação de coberturas temáticas (geologia, topografia, modelo digital de terreno). Estas tecnologias facilitam
a análise da distribuição espacial dos objetos geológicos e das paisagens. A visualização 3D
pode ser enriquecida com Realidade Aumentada, pelo carregamento de bases de dados geológicos (GeoApps) contendo imagens do mundo real, descrições especializadas, esquemas
interpretativos e vídeos de geossítios selecionados, podendo também ser disponibilizadas em
geoportais e visualizadores de organizações públicas e privadas.
A Cartografia Geológica é melhorada pela correta georeferenciação e correlação das diversas formações e estruturas geológicas. Igualmente a melhor visualização e interpre-tação,
através da observação interativa da distribuição espacial, justaposição uniforme de diferentes
folhas da cartografia 2D, mudança de escala por zoom, e criação de cartografia digital em
contínuo.
Os telefones inteligentes, tablets ou computadores portáteis possibilitam fácil acesso
a esta informação, em tempo real e em qualquer lugar, através de códigos QR e GeoApps
gratuitas, podendo ser utilizados no ensino de Ciências da Terra e no geoturismo. A avaliação
do geopatrimónio e a utilização de geossítios para fins didáticos e geoturísticos, através de
passeios virtuais 3D, são também referidas.
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Resumen
La última generación de tecnologías de la información posibilita la realización de itinerarios geológicos y vuelos virtuales a través de georreferenciación en plataformas virtuales
gratuitas (por ejemplo, Google Earth), permitiendo la visualización tridimensional (3D) de la
combinación de coberturas temáticas (geología, topografía, modelo digital del terreno). Estas
tecnologías facilitan el análisis de la distribución espacial de los objetos geológicos y de los
paisajes. La visualización 3D puede ser complementada con Realidad Aumentada, mediante
la carga de bases de datos geológicos (GeoApps) que contengan imágenes del mundo real,
descripciones especializadas, esquemas interpretativos y vídeos de geositios seleccionados,
disponibles en geoportales y visualizadores de organizaciones públicas y privadas.
La Cartografía Geológica es mejorada por la correcta georreferenciación y correlación
de las diversas formaciones y estructuras geológicas. Igualmente, la mejor visualización e interpretación, a través de la observación interactiva de la distribución espacial, superposición
uniforme de diferentes hojas de cartografía 2D, cambio de escala mediante zum, y creación
de cartografía digital continua.
Los teléfonos inteligentes, las tabletas y los computadores portátiles proporcionan fácil acceso a esta información en tiempo real y en cualquier lugar, a través de códigos QR
y GeoApps gratuitas, pudiendo ser utilizados en la enseñanza de Ciencias de la Tierra y el
geoturismo. La evaluación del geopatrimonio y la utilización de geositios para fines didácticos y geoturísticos mediante paseos virtuales 3D son también mostradas.
Abstract
The latest generation of information technologies enables the creation of geological
itineraries and virtual flights through georeferencing in free virtual globes (e.g., Google
Earth), allowing tridimensional visualization (3D) by combining thematic-layers (geological,
topographical map, digital terrain model). These technologies facilitate analyzing the spatial
distribution of geological objects and landscapes. The 3D visualization can be enriched with
Augmented Reality through upload of geodatabases (GeoApps) containing real world images, specialized descriptions, interpretive schemes and videos of selected geosites, which can
also be implemented in geoportals and viewers of public and private organizations.
Geological cartography is improved by the correct georeferencing and correlation between different geological formations and structures. Also better visualization and interpretation through interactive observation of spatial distribution, uniform juxtaposition of different sheets of 2D cartography, scale change by zoom, and creation of digital cartography in
continuum.
Smartphones, tablets or laptops can be used to easily access this information, in real-time and anywhere, via QR codes and free GeoApps which can be used in Geoscience
education and geotourism. Geoheritage assessment and the use of geosites for didactic and
geotourism purposes, through 3D virtual tours, are also referred.

1. Introdução
O ensino e aprendizagem em Ciências da Terra implica, por um lado, o conteúdo teórico através do qual o aluno compreeende e contextualiza os diferentes
conceitos e especialidades da geologia (geomorfologia, petrologia, paleontologia,
estratigrafia, tectónica, etc.) e, por outro, a análise e observação no terreno das diferentes estruturas e materiais geológicos, de diferentes processos geodinâmicos, e a
sua relação com ambientes de épocas passadas a partir de evidências da vida antiga.
No ensino das geociências, em Espanha e Portugal, há uma necessidade crescente
de se dar maior importância à Geologia, pois geralmente fica para segundo plano em
favor da Biologia, nomeadamente em todo o ensino médio.
O desenvolvimento da linguagem HTML, por Tim Berners-Lee, em 1990,
simplificou bastante a procura de informações na rede mundial de computadores
e potenciou a utilização de informação gráfica. Considerando que fotos, mapas e
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modelos gráficos constituem um importante suporte para o ensino e a investigação
em ciências da Terra, não surpreende que estas novas possibilidades tenham sido
rapidamente aproveitadas. Um dos exemplos mais relevantes foi o desenvolvimento
do website dos Serviços Geológicos dos Estados Unidos, disponibilizado em 1993,
e acessível através do primeiro navegador desenvolvido para a Internet (NCSA
Mosaic). A utilização da Internet no ensino das ciências da Terra e o desenvolvimento
de conteúdos geológicos em Portugal foram referidos em Brilha & Legoinha
(1998) e Brilha et al. (1999, 2001). A utilidade das saídas de campo virtuais, para
estudantes ou público em geral, é testemunhada por numerosos exemplos na Internet.
Os itinerários virtuais permitem aproximar os alunos a regiões que dificilmente
poderiam visitar e auxiliar os professores na preparação de saídas de campo reais
(Brilha & Legoinha, 1999). Em 2005, o Ministério da Educacão e Ciência de
Espanha financiou a criação de itinerários virtuais, com vista a documentar aspectos
geológicos e geomorfológicos de diversas áreas da Península Ibérica, recorrendo às
potencialidades das tecnologias de informação (Moya-Palomares et al., 2006).
Desde então, assistiu-se a novo salto tecnológico com o aparecimento de dispositivos móveis de terceira e quarta geração (3G, 1998; 4G, 2008) com acesso a
banda larga móvel e altas taxas de transferências de dados, bem como a explosão
das redes sociais (Facebook, 2004; Youtube, 2005; Twitter, 2006; Instagram, 2010)
facilitando a ligação de pessoas e a partilha de informações em texto, vídeo, mensagem curta e imagens.
A universalização das novas tecnologias possibilita a comunicação ubíqua e
a exploração da deslocalização espaçotemporal da aprendizagem, enquanto a Realidade Aumentada faculta o relacionamento de imagens com a posição geográfica
do utilizador, em tempo real, e o acesso a informações específicas complementares
(Cadavieco et al., 2012). Por outro lado, o desenvolvimento de programas de computador para modelação tridimensional, gerando globos virtuais, proporciona a visão
3D e em 360° da superfície do planeta, permitindo observar e reconhecer lugares,
construções, e paisagens. O primeiro e mais conhecido software de globos virtuais é
o Google Earth, surgido em 2005.
A massificação do uso de smartphones (telemóveis inteligentes), computadores
portáteis e tablets, a facilidade de acesso à Internet, e a interligação de pessoas e
organizações, partilhando valores e objectivos comuns, abre novas possibilidades de
utilização das novas tecnologias na investigação geológica, ensino e divulgação das
geociências e no desenvolvimento do geoturismo.

2. Aplicações das novas tecnologias em Ciências da Terra
2.1. Cartografia geológica georreferenciada 3D
O ordenamento do território constitui uma boa ferramenta de gestão ambiental,
quando feito a partir da análise temática espacial do ambiente físico. Com base nesta
análise são desenvolvidos os projetos técnicos da obra a executar ou a elaboração
dos dossiêr necessários para aprovação governamental (avaliação estratégica ambiental, estudo de impacto ambiental, etc.). As especialidades envolvidas na análise
de uma região são diversas, incluindo a geologia, a geomorfologia, a climatologia,
a hidrogeologia e outras, sendo necessária cartografia específica bidimensional (2D)
em papel (mapas) sintetizando a informação ou, de preferência, a sua prévia digitalização e ulterior utilização numa aplicação geomática de tipo SIG (Sistema de
Informação Geográfica), sobrepondo-a à área em estudo. O tratamento tridimensional (3D) é realizado através de módulos específicos (p.ex., arcscene no ArcGis ou
sextante no gvSig) sendo imprescindível dispor de uma cobertura matricial (dados
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raster), cujos valores digitais das células (pixeis) correspondam às cotas de cada
ponto do território (de Paor & Whitmeyer, 2011; Phuong, 2013; Pradhan et al.,
2014; Tavani et al., 2014). Frequentemente estes dados não são disponibilizados
de forma livre, razão pela qual se torna necessário utilizar um navegador gratuito,
com globos virtuais 3D, para que se possa projetar a informação da cartografia em
papel, elaborada a título particular ou que tenha sido descarregada de uma agência
governamental.
A utilização do globo virtual Google Earth (Figura 1) permite ainda que
se adicione informação geológica específica, obtida em trabalho de campo, como
estratificação, direção e pendor, localização de afloramentos, ocorrências minerais,
etc, através de scripts desenvolvidos por diferentes autores para mostrar em tempo
real estes dados georreferenciados em smartphones, tablets ou outros dispositivos
(Bleskinsop, 2012; Weng et al., 2012; Lee et al., 2013; Shen et al., 2013; Wang et
al., 2013; Cracknell & Leitura, 2014).
Outra possibilidade que resulta da sobreposição em globo virtual da cartografia
geológica 1:50.000 e de um ficheiro com localizações de marcos geodésicos, é a
relocalização de ocorrências de fósseis referidas em publicações antigas (algumas
do início do século passado) e indicadas através de uma direção e uma distância a
um ponto de referência, geralmente um marco geodésico, uma igreja ou um lugar.
Utilizando a ferramenta de medição do Google Earth, pode posicionar-se no terreno
as diversas ocorrências (Figura 2), conforme a descrição original da localização na

Figura 1. Cartografia georeferenciada sobre ortofotografia em globo virtual.
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Figura 2. Captura de ecrân, no Google Earth, mostrando a localização da ocorrência de trilobite no Devónico do Sinclinal de Portalegre (Alegrete) após sobreposição da carta
geológica de Portugal (1:50.000), folha 33-A.

bibliografia. Além da relação com a cartografia geológica actual, a visualização 3D
permite perceber a priori locais (e respectivos acessos) e níveis geológicos com
mais probabilidade de serem fossilíferos, facilitando a definição e seleção de áreas
a prospectar. Possibilita ainda o estabelecimento da relação espacial entre as diferentes ocorrências e clarifica a sua posição estratigráfica nas unidades geológicas
cartografadas.

2.2. Ensino das Ciências da Terra
A existência de locais de interesse geológico (geossítios) permite a realização de
itinerários temáticos (análise da paisagem e geomorfologia, áreas de riscos naturais
e de processos activos, zonas de impactos ambientais, etc.) predefinidos pelo professor, para os quais se devem elaborar painéis didáticos acerca dos aspectos ou
elementos geológicos observáveis nessas regiões (Martínez-Grana et al., 2011),
de modo que através desses conteúdos (mapas, fotografias, diagramas, esquemas,
ortofotos, blocos 3D, etc.) os alunos possam experimentar um ensino-aprendizagem mais personalizado e participativo, observando no laboratório natural que a
própria natureza nos oferece, os conhecimentos adquiridos na sala de aula presencial. Propõe-se a seguinte metodologia:
• Identificar, descrever e interpretar áreas ou locais de interesse geológico, com
carácter excepcional, por apresentarem elementos e ilustrarem processos ou eventos
geológicos necessários para compreender a história geológica de regiões envolventes aos centros escolares, bem como as paisagens características desses territórios
(Nieto, 2001; Garcia Cortés & Carcavilla, 2013).
• Inventariar e analisar as formas e processos específicos das ciências da Terra,
aplicando procedimentos e técnicas que permitam melhorar a capacidade de trabalho
do aluno. Valorizar e realçar a utilidade de mapas e fichas descritivas do geopatrimónio, para se conseguir maior consciência social e promover a conservação e o uso
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sustentável dos espaços naturais (García Cortés et al., 2000; Fiore et al., 2003;
Goy et al., 2012, 2013; Martínez-Grana et al., 2014).
• Identificar unidades do território, com base em cartografia temática e técnicas de SIG, estabelecendo zonas espaciais de acordo com os diversos elementos e
fatores analisados (litologia, paisagem, geomorfologia, vegetação, etc.). Criar uma
geodatabase com informação digital georreferenciada que será utilizada no geoprocessamento informático, em práticas de sala de aula e de campo, usando coberturas
temáticas em formato vetorial (topografia, cartografia, geomorfologia, hidrologia, litologia, edafologia, etc.), em formato raster (imagens de satélite, ortofotos, Modelos
Digitais de Terreno, Modelos Digitais de Elevação, etc.), e em formato KMZ para
fácil integração em geoportais e em visualizadores tridimensionais gratuitos (Google Earth, Terra Explorer, etc.). Elaborar diversos procedimentos para aulas práticas
combinando diferentes técnicas de processamento de informação digital (buffers,
estrias, IDW, krigagem, polígonos Thiessen, etc.) com objectivos geomorfológicos e
ambientais (processos ativos, riscos naturais, etc.), descarregáveis para análise pelos
alunos em sala de aula ou em casa, a partir de qualquer computador ligado à Internet,
considerando a natureza como o melhor laboratório disponível para as ciências da
Terra, aplicando métodos e técnicas que consolidem o processo de ensino-aprendizagem para o exercício profissional.
• Desenvolver painéis explicativos de técnicas de campo: utilização da bússola, esquemas de processos, estruturas, materiais, fósseis, que familiarizarão os alunos com as técnicas básicas e lhes permitirão colocar em prática os conhecimentos
adquiridos anteriormente nas aulas. Também analisar e avaliar qualitativamente e
quantitativamente o património geológico e paisagístico, como ferramenta para o
planeamento sustentável, com a finalidade de se estabelecer os diferentes usos do
território (Flawn, 1970).
• Integrar as novas tecnologias, num manual de práticas online, utilizando técnicas de SIG, disponibilizando os conteúdos geológicos e geomorfológicos elaborados nas diferentes aulas práticas, implementando a informação em bruto ou derivada
(análises geoestatísticas) em dispositivos móveis de última geração (smartphones,
visualizadores 3D, GPS, voos virtuais e vídeos) com vista à criação de um itinerário
virtual. Com estas bases de dados facilita-se a aprendizagem com SIG públicos e
gratuitos (gvSIG v.12) e SIG privados (ArcGi v.10.2), bem como técnicas de teledeteção remota que familiarizam os alunos com aplicações geomáticas inovadoras e de
maior uso social. Deste modo, é gerada geoinformação encriptada através de códigos
QR e aplicações GeoApps (Martínez-Grana et al., 2013).
A elaboração do manual e do guía de campo contribui para o conhecimento
geral do contexto geológico e ambiental do território, proporcionando uma melhor
compreensão das diversas unidades geológicas e da sua evolução no tempo geológico, e a análise dos ambientes do passado (marinhos, continentais, etc.), observando
as suas “marcas” e estruturas orgânicas e inorgânicas (fossilíferas e sedimentares)
nos afloramentos ou paragens dos diversos itinerários. O desenvolvimento e a utilização de recursos didáticos (itinerários 3D, painéis interpretativos, etc.) contribui
também para a valorização do património geoambiental, potenciando o geoturismo
sustentável. O desenho destes materiais educativos digitais (manual de práticas e
geopercurso virtual) visa a utilização por estudantes online, como complemento de
aulas teóricas, incluindo exercícios práticos e itinerários com paragens virtuais de
campo. A metodologia permite que os alunos vivenciem um processo de ensino-aprendizagem mais ativo, observando, em modelos 3D, na sala de informática ou
nos seus próprios dispositivos portáteis, aspectos geomorfológicos do território que,
previamente nos itinerários virtuais e em seguida no próprio terreno, consolidarão os
conhecimentos adquiridos nas aulas.
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Figura 3. Contexto geológico do Valle de Las Batuecas, sobreposto sobre o relêvo em 3D.

2.2.1. Itinerários virtuais e voos 3D
Elaboraram-se quatro tipos de roteiros com voos virtuais 3D: Itinerário Geomorfológico pelo Este da província de Salamanca, Itinerário Geológico no Valle de
Las Batuecas, Itinerário Biológico e Cultural no Valle de Las Batuecas, e Itinerários
Geológicos preparados para a atividade Geolodía na província de Salamanca. O desenho destes materiais educativos digitais (manual de práticas e geopercurso virtual)
para utilização pelos alunos seguiu os seguintes passos: realizou-se a descrição do
contexto temático (geomorfológico, geológico, biológico, cultural, etc.) do itinerário, fez-se a sobreposição ao modelo digital de terreno e respectivas ortofotos, e
efectuou-se o trabalho de campo e a recolha de dados no terreno (Figura 3).
Seguiu-se a seleção de 10 paragens que permitissem constituir um geopercurso
didático, orientado para uma aplicação em diferentes níveis escolares, suscetível de
se adaptar a cada caso individual, conforme os destinatários, e também para o público em geral não especialista. Estas paragens caracterizam o interesse geoambiental
do Parque Natural de Las Batuecas-Sierra de France, área protegida (Figura 4).
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Figura 4. Paragens propostas para o itinerário geológico no Valle de Las Batuecas.

Figura 5. Paragens, avaliação qualitativa e quantitativa (em cima) e análise de resultados (em
baixo).

2.2.2. Avaliação do Património Geológico
Deve ser feita a avaliação qualitativa e quantitativa de cada local de interesse
geológico, utilizando diferentes parâmetros e pesos para o valor científico, didático
e cultural dos elementos observáveis. Além disso, esta avaliação deve ter em conta o
grau de vulnerabilidade de cada local, para se dispor de uma ferramenta que permita
priorizar estratégias de conservação (Figura 5).
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Figura 6. Fichas descritivas do itinerário geológico (esquerda) e cultural (direita).

Figura 7. Voos virtuais 3D, com as paragens (esquerda) e o vídeo (direita).

São também elaboradas fichas sintéticas, com uma estrutura agradável, que facilitem a compreensão pelo utilizador, tanto do conteúdo científico como didático a
observar em cada paragem, assim como a descrição gráfica do fenómeno observado,
através de fotografias, esquemas, etc. (Figura 6).
Por último, a valorização do itinerário temático (geomorfológico, geológico,
biológico, cultural, etc.) através da elaboração de um voo virtual em 3D, mostrando
as diferentes paragens no seu contexto natural, de modo que possam ser visualizadas
com navegadores gratuitos e o respectivo vídeo (Figura 7).
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2.2.3. GeoApps e Códigos QR
Vivendo imersos num mundo tecnológico, os estudantes apreciam particularmente as metodologias mais ativas e que facilitem o entendimento e compreensão
dos diversos fenómenos naturais. O professor deve ser inovador e coerente com o
uso de meios audiovisuais e materiais educativos que estimulem os alunos e que,
além de serem “visuais”, promovam uma aprendizagem ativa e a interação colaborativa e com papéis mais dinâmicos no ensino-aprendizagem, tanto do aluno como
do professor.
Uma das principais vantagens das aplicações didáticas informáticas é a possibilidade de proporcionar experiências de aprendizagem aos estudantes, através
do acesso aos conteúdos, em qualquer lugar e a qualquer hora (Bailey & Chen,
2011; González-Delgado et al., 2015; Martínez-Grana et al., 2017). Acresce a
possibilidade de novas formas de comunicação e de relacionamento entre professores e alunos, a oportunidade para processos de aprendizagem de tipo “Aprender a
Aprender”, criando corretamente esses materiais metodológicos com o professor, de
acordo com as necessidades do processo de ensino e aprendizagem. Também facilita
o planeamento e desenho de análise temática em ciências da Terra, integrando diferentes técnicas e métodos de trabalho, com uma abordagem multidisciplinar para um
mesmo tema transversal.
Assim, criou-se uma aplicação móvel (GeoApp), gratuita, para smartphones
com sistema Android, para um geopercurso no município de Monsagro (Salamanca).
Identificam-se os locais de paragem e descrevem-se as suas características (paleontológicas, tectónicas, geomorfológicas, etc.). As descrições foram georeferenciados
em globos virtuais, para que o aluno interaja com o Google Earth e estabeleça o
percurso, podendo este ser exibido na íntegra no ecrân do smartphone. A GeoAPP
apresenta uma janela inicial com informação geral relativa ao contexto geológico e
paleogeográfico do habitat dos icnofósseis (Cruziana, Skolitus, Daedalus), há 440
milhões de anos atrás. Em seguida, outra janela mostra as nove paragens e sobrepõe
o geopercurso sobre uma ortofoto da área. Em cada paragem, através de um código
QR (Figura 8), o utilizador pode descarregar para o seu telemóvel as descrições,
fotografias, diagramas, panorâmicas, e painéis interpretativos, bem como outras informações para que nada perca da visita.
Dada a utilização como rocha ornamental dos quartzitos com icnofósseis, na
maioria das casas da cidade de Monsagro, desenvolveu-se outra GeoApp para identificação dos locais mais interessantes, com aspectos geológicos, num novo geopercurso urbano. É uma aplicação gratuita, não registada, necessitando apenas de um
minuto para carregar as informações em qualquer smartphone Android. A GeoApp
mostra, em primeiro lugar, informação geral relativa ao contexto geológico e paleogeográfico, e sobre como se formaram os icnofósseis na região de Peña de Francia.
Noutra janela, apresenta nove possíveis paragens na cidade de Monsagro, sobrepondo o percurso a uma ortofoto. As descrições detalhadas das diferentes paragens
podem ser descarregadas para o telemóvel, contendo fotografias de fósseis e de estruturas inorgânicas, bem como vistas panorâmicas e outras informações em formato
digital (quatro painéis interpretativos) para que o utilizador tenha no seu telemóvel
todas as informações do percurso. Com esta informação promove-se o geoturismo,
e os participantes podem explorar e analisar em cada paragem os elementos geológicos mais importantes, valorizando a geoconservação (Gray, 2008) e imergindo na
reconstrução de um fragmento da história do planeta, através das evidências geológicas que encontram no geopercurso e na respectiva interpretação (Figura 9).
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Figura 8. Código QR e o painel explicativo associado.
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Figura 9. Itinerários virtuais (em cima), GeoApp para o geopercurso em Monsagro
(em baixo, à esquerda) e participantes no “Geolodía” (em baixo, à direita).

Figura 10. Itinerario virtual 3D do património geológico do Parque Natural de Las
Quilamas realizado com o Google Earth.
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2.2.4. Realidade Aumentada
A Realidade Aumentada é uma nova forma de aceder a informação temática e a
bases de dados georreferenciados, com possibilidade de sobreposição de dados, gráficos ou imagens em tempo real (Figura 10). Atualmente tem grande interesse dada
a sua implementação em dispositivos móveis (Martínez-Grana et al., 2016). Estes
aparelhos, com receptor integrado de GPS e ligação à Internet, podem estabelecer a
posição geográfica e descarregar e sobrepor cartografias georeferenciadas e geodatabases a partir de plataformas web e geoportais de organismos públicos e/ou privados,
pelo acesso a servidores, ou em formato KML através do Google Earth.
A câmara dos smartphones, iPods e tablets capta o ambiente envolvente e reproduz a imagem no ecrân, enquanto o software sobrepõe sobre a imagem captada
a informação do itinerário e dos locais de interesse geológico com a informação
associada (fichas, fotografias, esquemas didáticos, etc.). A realização de voos virtuais, em 3D, aproveitando as aplicações informáticas de maior utilização social
(Google Earth e Terra Explorer) permitem que o traçado dos itinerários elaborados
sejam seguidos em tempo real. A elaboração de voos com o Google Earth é feita
através do comando “record a tour”, accionando o botão vermelho “record”. A janela que aparece no canto inferior esquerdo permite gravar o voo ou reproduzi-lo
(Figura 11).

2.3. Geoturismo
2.3.1. Património Geológico e Geoconservação
Nas últimas décadas foram criadas leis que protegem espaços naturais por serem locais com património natural excepcional, pelo que para a sua conservação se
desenvolvem atividades de educação ambiental sustentável, de modo que a capacidade de carga de visitantes, turismo e atividades recreativas não degradem os recursos
naturais. Estas medidas de proteção e conservação foram estabelecidas especialmen-

Figura 11. Captura de ecrân do voo virtual 3D de um geossítio, mostrando a respectiva
descrição online, bem como fotografias e esquemas interpretativos digitalizados, “em
voo” sobre o globo virtual da plataforma gratuita Google Earth.
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te para os recursos biológicos e culturais tradicionais. Mas o que acontece com os
elementos geológicos que determinam o património geológico e a geodiversidade?
Para entender o conceito de património geológico deve primeiro compreenderse o de geodiversidade, que se refere a toda a diversidade geológica observável.
De toda a geodiversidade existente, há alguns elementos de maior relevância que
constituem o património geológico, entendido como o conjunto de recursos naturais
geológicos com valor científico, cultural e/ou educacional, quer sejam formações e
estruturas geológicas, geomorfologias e paisagens, minerais, rochas, fósseis, solos
ou outras manifestações geológicas. Integra o património natural (originado por processos geológicos naturais, onde não intervém o Homo sapiens), e diferenciandose do resultante da atividade humana, que está incluído no património históricocultural. Existem 4 grandes linhas de trabalho para avaliar e proteger o património
geológico: inventariação, legislação, conservação e divulgação.
2.3.1.1. Inventariação
No inicio do trabalho, numa região com potencial património geológico, deve
obviamente fazer-se o inventário dos pontos-locais-áreas de interesse geológico,
mas usando uma metodologia de avaliação adequada e sobretudo consensual, de
preferência numérica (quantitativa). Isto permitirá comparar diferentes locais, sem
necessidade de estabelecer uma correlação entre diferentes metodologias utilizadas
na avaliação. Neste sentido, em 2009 foi proposto o “Documento metodológico para
a elaboração do inventário espanhol de sítios de interesse geológico”, sendo actualizado pelo IGME. Nele são definidos 18 parâmetros para classificar, entre 0 e 4, o
interesse científico, pedagógico e turístico-recreativo dos locais, com base na sua
representatividade, adequação para localidade tipo, grau de conhecimento científico
sobre o local, estado de conservação, condições de observação, raridade, diversidade
geológica, conteúdo/uso educacional, infra-estrutura logística na área, densidade populacional, acessibilidade, tamanho, associação com outros elementos eco-culturais,
beleza, conteúdo/uso divulgativo, potencial para atividades, proximidade a áreas
recreativas, e ambiente socioeconómico do local. É importante sensibilizar as diferentes sociedades científicas de carácter geológico, geomorfológico, mineralógico,
paleontológico, estratigráfico, petrológico e de mineração para recomendar este sistema de fácil avaliação, acessível e aberto a sugestões, como indicado pelos autores.
2.3.1.2. Legislação
É necessário conhecer a legislação relativa ao património natural e que possa
estar relacionada com o património geológico. Numa segunda fase, releva a capacidade de influenciar a legislação que possa estar a ser produzida, através de várias
comissões do património geológico (em Espanha, por exemplo, a SGE, a Sociedade
Espanhola de Paleontologia, a Sociedade para a defesa do Património Geológico
e Mineiro, e na Europa, a Associação Europeia para a Conservação do Património
Geológico, ProGEO). É possível ainda a representação em órgãos estatais de decisão
(em Espanha, o Conselho de Estado para o Património Natural e a Biodiversidade).
A experiência mostra também que no período de discussão pública de projetos de
lei relacionados com o património geológico é possível apresentar documentos com
alegações e cartas de apoio institucional para modificar o conteúdo de determinados
artigos. Estas ações são muitas vezes bem sucedidas.
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2.3.1.3. Conservação
É crucial o desenvolvimento de estratégias de conservação do património geológico para as gerações futuras, o que é uma obrigação dos gestores actuais. Esperase que estas estratégias permitam, a breve prazo, que o património geológico deixe
de ser o parente pobre das políticas nacionais, regionais e locais para a conservação
da natureza.
2.3.1.4. Divulgação
O património geológico pode ser usado como recurso educativo em programas de visitas escolares no ensino secundário, ou em aulas práticas de campo de
licenciaturas e mestrados relacionados (Geologia, Engenharia Geológica, Ciência
Ambiental, Biologia, etc.). Pode ainda utilizar-se como recurso turístico, interessante pela sua não sazonalidade e porque atrai um turismo de certo nível cultural, muitas
vezes contribuindo para o desenvolvimento sustentável de regiões de baixa renda.
2.3.2. Utilização de Painéis na Valorização e Divulgação do Património Geológico
Foram elaborados 12 painéis didáticos, 8 explicativos e 4 metodológicos (Figura 12). Os painéis explicativos são:
• Painel E1 (Peña de Francia, um passeio pelo seu passado - andando sobre o
mar em cima da terra)
• Painel E2 (Peña de Francia - o relêvo Apalachiano)
• Painel E3 (Paso de Los Lobos - as rochas dobram, enrrugam e rompem-se)
• Painel E4 (Nava de Francia - pisando as raízes do Orógeno)

Figura 12. Exemplos de paineis explicativos e metodológicos.
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• Painel E5 (O Balcón de Quilamas - Pico Cervero)
• Painel E6 (O Valle de Las Batuecas)
• Painel E7 (Intrusão granítica e metamorfismo de contacto em San Miguel de
Valero)
• Painel E8 (Uma viajem ao mar câmbrico pelos calcários de Tamames)
Os painéis metodológicos são:
• Painel M1 (esquema metodológico e cartográfico dos Riscos por Movimentos
de Terreno)
• Painel M2 (esquema metodológico e cartográfico dos Riscos por Erosão Hídrica)
• Painel M3 (esquema metodológico e cartográfico dos Riscos por Erosão Eólica)
• Painel M4 (esquema metodológico e cartográfico dos Riscos de Inundação
pelo Rio Yeltes)
Estes recursos didáticos têm sido utilizados nos Geologuías para as atividades
do Geolodía da província de Salamanca, desde 2012. O Geolodía é uma iniciativa
de divulgação da geologia e da profissão de geólogo, através de uma das suas facetas
mais atraentes para o público em geral - uma saída de campo de um dia. Programase para o mesmo dia uma saída de campo em cada província espanhola, pelo que
milhares de pessoas têm a oportunidade de o disfrutar, acompanhadas por geólogos.
Estas excursões são gratuitas e abertas ao público. O Geolodía dá a conhecer a atividade profissional do geólogo e a intervenção da geologia na sociedade, mostrando
os seus campos de atuação nas atividades humanas, a sua importância na planificação e ordenamento territorial, do ponto de vista da geologia ambiental e dos riscos
geológicos (deslizamentos de terras, inundações, terramotos, vulcanismo, etc.) e na
obtenção de recursos naturais ou matérias primas. Esta jornada abre a porta de entrada ao laboratório habitual dos geólogos, a natureza. Pretende-se observar com “olhos
geológicos” o ambiente em que a população se insere e entender, através dos efeitos
que têm sobre a superfície, alguns dos processos de funcionamento da Terra, sobre a
qual vivemos. Tambem se quer dar a conhecer o património geológico no sentido de
consciencializar sobre a importância e necessidade de o proteger.
A atividade é coordenada pela Sociedad Geologica de España (SGE), e conta
com a colaboração da Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la
Tierra (AEPECT) e do Instituto Geológico y Minero de España (IGME). Toda a informação relativa às excursões é disponibilizada em http://www.sociedadgeologica.
es/divulgacion_geolodia.html (Figura 13).

3. Conclusão
A crescente importância da conservação da natureza na sociedade, tornou o
estudo do património geológico e da geodiversidade numa nova linha de investigação, no âmbito da geología e meio ambiente. A consciencialização social do património geológico e natural tem aumentado nas últimas décadas, devido à multiplicação das análises ambientais do meio físico, onde se destacam os fatores geológicos
como base para a planificação e sustentabilidade ambiental. Esta nova percepção
foi-se incutindo na sociedade, que actualmente considera um direito, uma necessidade e um dever proteger o meio ambiente, garantir um desenvolvimento sustentável e
legar às futuras gerações um ambiente conservado, incluindo os elementos geológicos. Consequentemente, a catalogação e valoração do património geológico e natural, de forma acessível ao cidadão, e a sua implementação em ferramentas sociais
(Google, GPS, etc.) de utilização comum por alunos, turistas e outros interessados
é primordial.
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Figura 13. Geologuías das atividades do Geolodía.

Figura 14. Captura de visualizador, com cobertura geológica sobreposta a ortofoto, e imagens
georeferenciadas de paragens com afloramentos e participantes.

Os inventários virtuais, em cenários 3D, constituem uma ferramenta que promove o conhecimento geológico e serve à administração como referência para a
planificação territorial e gestão dos espaços naturais. A incorporação de dados georeferenciados com SIG, proporciona capacidades e soluções que permitem obter, gerir,
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analisar, modelar e representar geodados cuja interpretação e análise de um ponto de
vista geológico-geomorfológico é multidisciplinar (meio ambiente, paisagem, etc.)
(Figura 14).
O património geológico constitui um recurso educativo cuja valorização permite a tomada de conciência e sensibilização para o meio ambiente, assim como a
compreensão do papel do homem na natureza, revelando a sua responsabilidade ambiental. Neste trabalho mostra-se como valorizar e promover o património geológico
através de geopercursos e globos virtuais 3D, em quaisquer espaços naturais. Em
práticas de campo, o itinerário virtual permite ainda que os alunos participem activamente na aprendizagem dos conceitos e processos geológicos tratados na parte teórica dos cursos. Os recursos educativos criados no Google Earth -itinerário virtual,
simulador de voo, livro de campo com questionários, vídeos, realidade aumentadaproporcionam um ambiente de aprendizagem familiar e eficaz, acessível todos os
dias, através das novas tecnologias (smartphones, tablets, computadores portáteis) e
em redes sociais, e aproveita o poder motivacional dos jogos de computador para se
atingirem os objectivos do currículo específico de cada nível de ensino.
Bibliografia
Bailey, J.E. & Chen, A. 2011. The role of virtual globes in geoscience. Computers and
Geosciences, 37: 1-2.
Brilha, J. & Legoinha, P. 1998. Internet: uma nova estratégia para o Ensino das Ciências da
Terra. Comunicações do Instituto Geológico e Mineiro, 84(2): H8-H11.
— 1999. Geopor na escola, saidas de campo. <http://www.geopor.pt/gne/index_campo.
html> [Consulta: 15-6-2017].
Brilha, J., Legoinha, P. & Butler, J. 1999. The internet and the geology teaching in Portugal. In: Butler, J. Ed. Another Node On the InterNet column. Computers & Geosciences, 25(2): 205-206.
Brilha J.B.R., Legoinha P. & Neves L. 2001. Putting portuguese geosciences on the web.
In: A. Breda, A. Bajuelos, D. Catalano, Eds. Proceedings of the International Conference on New Technologies in Science Education, vol. I, 207-212.
Cadavieco, J.F., Sevilliano, M.A.P. & Amador, M.F.M.F. 2012. Realidade Aumentada, una
evolución de las aplicaciones de los dispositivos móviles. Pixel-Bit. Revista de Medios
y Education, 41: 197-210.
Cracknell, M.J. & Reading, A.M. 2014. Geological mapping using remote sensing data:
A comparison of five machine learning algorithms, their response to variations in the
spatial distribution of training data and the use of explicit spatial information. Computers and Geosciences, 44: 22-33.
De Paor, D. & Whitmeyer, S.J. 2011. Geological and geophysical modelling on virtual
globes using KML, COLLADA and Javascript. Computers and Geosciences, 37: 100110.
Fiore, A., Piedilato, S. & Moretti, V. 2003. Conservazione e valorizzazione del patrimonio
geologico, geologia dell’ambiente, s.e., Potenza.
Flawn P.T. 1970. Environmental geology. Conservation, land-use planning and resource
management, Harper & Row Eds., New York.
García Cortés, A. & Carcavilla, L. 2013. Documento metodológico para la elaboración
del inventario español de lugares de interés geológico (IELIG).
García Cortés, A., Barettino, D. & Gallego, E. 2000. Inventario y catalogación del
patrimonio geológico español. Revisión histórica y propuestas de futuro, en ITGE:
patrimonio geológico: conservación y gestión, Madrid.
González-Delgado, J.A., Martínez-Graña, A.M., Civis, J., Sierro, F.J., Goy, J.L.,
Dabrio, C.J., Ruiz, F., González-Regalado, M.L. & Abad, M. 2015. Virtual 3D
tour of the neogene palaeontological heritage of Huelva (Guadalquivir basin, Spain).
Environmental earth sciences, 73: 4609-4618.
Goy, J.L., Martínez-Graña, A.M., Sanz, J., Cruz, R., Andrés, C., De Bustamante, I.,
Zazo, C., González-Delgado, J.A. & Martínez-Jaraíz, C. 2013. Inventario y cataMemorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 14, 2017

O papel das tecnologias na cartografia geológica, ensino e geoturismo

393

logación del patrimonio geológico de los espacios naturales del sur de Castilla y León
(Salamanca-Ávila, España)’, In: Vegas, J., Salazar, A., Díaz Martínez, E. & Marchán, C. Eds. Patrimonio geológico, un recurso para el desarrollo. Cuadernos del
Museo Geominero, 15: 389-400.
Goy. J.L., Martínez-Graña, A.M., Cruz, R., Andrés, C. & Martínez-Jaráiz, C. 2012.
Inventario y catalogación cartográfica del patrimonio geológico (científico y didáctico) de la reserva de la biosfera de las sierras de Béjar y Francia, Salamanca. 140 pp.
Gray, M. 2008. Geodiversity: developing the paradigm, Proceedings of the Geologists
Association, 119:287-298.
Kozlowski, S. 2004. Geodiversity. The concept and scope of geodiversity. Przeglad
Geollogiczny, 52(8/2): 833-837.
Lee, S., Suh, J. & Park, H.D. 2013. Smart Compass-Clinometer: A smartphone application
for easy and rapid geological site investigation. Computers and Geosciences, 61: 32-42.
Martínez-Graña, A.M., Goy, J.L. & Cimarra, C. 2013. A virtual tour of geological heritage: Valourising geodiversity using Google Earth and QR code. Computers and Geosciences, 61: 83-93.
Martínez-Graña, A.M., Goy. J.L. & Zazo, C. 2011. Natural heritage mapping of the Las
Batuecas-Sierra de Francia and Quilamas nature parks (SW Salamanca, Spain), Journal
of Maps, 7(1): 600-613.
Martínez-Graña, A.M, González-Delgado, J.A., Pallarés, S., Goy, J.L. & Civis,
J. 2014. 3D virtual itinerary for education using google earth as a tool for the recovery
of the geological heritage of natural areas: application in the “Las Batuecas valley”
nature park (Salamanca, Spain). Sustainability, 6: 8567-8591.
Martínez-Graña, A.M., Goy, J.L. & Cimarra, C. 2015. 2D to 3D geologic map transformation using virtual globes and flight simulators and their applications in the analysis of
geodiversity in natural areas. Environmental Earth Sciences, 73(12): 8023-8034.
Martínez-Graña, A.M., Legoinha, P., González-Delgado, J.A., Dabrio, C.J., Pais,
J., Goy, J.L., Zazo, C., Civis, J., Armenteros, I., Alonso-Gavilán, G., Dias, R. &
Cunha, T. 2016. Augmented reality in a hiking tour on the miocene geoheritage of
central algarve cliffs (Portugal). Geoheritage, 9(1): 121-131.
Martínez-Graña, A.M., Serrano, l., González-Delgado, J.A., Dabrio, C.J. & Legoinha, P. 2017. Digital geotourism: tools and resources for sustainability and tourism
management. Georoute “route of the fossil footprints” (Monsagro, Salamanca, Spain).
International Journal of Digital Earth, 10(2): 121-138.
Moya-Palomares, M.E., Acaso, E., Andrade, A., Azevêdo, M.T., Calonge, A., Centeno,
J.D., Legoinha, P., Marticorena, I., Montero, E. & Vicente, R. 2006. Recorridos
Geológicos Virtuales: Una propuesta docente. Livro de Actas del XIV Simpósio Ibérico
do Ensino da Geologia (Aveiro, Portugal), 365-370.
Nieto, L.M. 2001. Geodiversidad: propuesta de una definición integradora. Boletín Geológico y Minero, 112(2): 3-12.
Phuong, T.H., Cu, N.H., Thanh, T.D. & Dong, B.V. 2013. Geoheritage values in the Cat Ba
islands, Viertman. Environmental Earth Sciences, 70(2): 543-548.
Pradhan B., Hagemann, U., Tehrany, M.S. & Prechtel, N. 2014. An easy touse ArcMap
based texture analysis program for extraction of flooded areas from TerraSAR-X satellite image. Computers and Geosciences, 63: 34-43.
Shen D., Wong, D.W., Camelli, F. & Liu, Y. 2013. An ArcScene plug-in for volumetric data
conversion, modeling and spatial analysis. Computers and Geosciences, 61: 104-115.
Tavani, S., Granado, P., Corradetti, A., Girundoa, M., Iannacea, A., Arbués, P., Muñoz,
J.A. & Mazzoli, S. 2014. Building a virtual outcrop, extracting geological information from it, and sharing the results in Google Earth via Open Plot and Photoscan: An
example from the Khaviz Anticline (Iran). Computers and Geosciences, 63: 44-53.
Wang, Y., Huynh, G. & Williamson, C. 2013. Integration of Google Maps/Earth with microscale meteorology models and data visualization. Computers and Geosciences, 61:
23-31.
Weng, Y.H., Sun, F.S. & Grigsby, J.D. 2012. Geotools: An Android phone application in
geology. Computers and Geosciences, 44: 24-30.

Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 14, 2017

