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RESUMO: O Parque Pedra da Cebola localiza-se no bairro Mata da Praia, em Vitória – ES e foi 
inaugurado em 5 de novembro de 1997, pela Prefeitura Municipal de Vitória. Ocupa uma área 
de 100 mil metros quadrados, no local do antigo Sítio da Família Queiroz, onde posteriormente, 
se instalou uma pedreira de brita, de propriedade da mineradora Vale, que funcionou de 1968 a 
1978, tendo sido o espaço depois passado ao governo do Estado (1986) e, finalmente, cedido 
ao Município de Vitória para construção o Parque. Trata-se da primeira recuperação de área 
degradada por esse tipo de atividade econômica no município. É um dos mais importantes 
parques da cidade de Vitória abertos a visitação pública, possui uma área plana utilizada para 
eventos e para a prática de atividades esportivas, como futebol, rugby, beisebol e futebol 
americano. Possui também pista para caminhada, um mirante sobre a parede rochosa da 
antiga pedreira, espaço para lazer, playground, ginástica, yoga e piquenique, um mini zoológico 
com diversas espécies de aves, jardim oriental, lagoas com patos, peixes e tartarugas e o 
Centro de Educação Ambiental (CEA), integrado a Gerência de Educação Ambiental da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que é um espaço voltado para atividades pedagógicas 
que buscam estimular reflexão e aprendizado sobre temas ambientais. O CEA conta com um 
museu didático de minerais e rochas e realiza visitas monitoradas de educação ambiental, 
associadas a atividades lúdicas e recreativas, essas realizadas no parque e nas escolas, 
incluindo assuntos sobre vegetação, minerais e rochas e história do parque, com objetivo de 
desenvolver projetos de educação ambiental em escolas e em instituições públicas municipais 
de Vitória e todo o Estado. O parque situa-se no interior do maciço granítico de Vitória e em 
sua parte mais elevada ocorre um grande matacão, com caneluras esculpidas pela natureza, 
que repousa equilibrado sobre outra rocha e de onde se deriva o nome do parque “Pedra da 
Cebola”. O maciço de Vitória faz parte de um conjunto de intrusões graníticas em estágio pós-
orogênico, foi datado em 500 M.a. U-Pb (Mapa Geológico do ES, 2013) e inclui rochas mais 
antigas mais básicas e escuras, penetradas por fases magmáticas claras graníticas. No 
paredão da antiga pedreira observa-se uma rocha cinza, mais nova, penetrando e englobando 
fragmentos de outra mais escura e mais antiga, demonstrando uma sequência de fases 
magmáticas sucessivas. Entre as diversas atividades que acontecem no parque, destacam-se 
as visitas de escolas de ensino infantil, fundamental, médio e de faculdades, monitoradas pelo 
CEA, que constituem uma atividade extraclasse, com abordagem de assuntos de geologia, 
geografia e educação ambiental, tratados em sala de aula, como facilitadora no processo 
ensino-aprendizado. Objetivando um reforço às informações geológicas, será proposta a 
criação de trilha com placas informativas sobre o granito, sua mineralogia, seu processo de 
formação e sua contextualização tectônica, nos moldes de um geoparque, em linguagem 
acessível à população em geral, como mais um atrativo aos visitantes e á estudantes de 
diversos níveis, em apoio aos assuntos trabalhados em sala de aula. 
 

PALAVRAS-CHAVE: PEDRA DA CEBOLA, GEOPARQUE, EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

http://www.oceanografia.ufes.br/

	GEOPARQUE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO PARQUE PEDRA DA CEBOLA, VITÓRIA – ES.
	Silva, A.F.1; Gonçalves, S.L.2; Machado Filho, L.1
	1 Universidade Federal do Espírito Santo, Dpto. de Oceanografia e Ecologia
	Museu de Minerais e Rochas, Pró-Reitoria de Extensão; 2 Centro de Educação Ambiental, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Prefeitura Municipal de Vitória.



