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RESUMO: O Projeto Carta Geológica do Estado do Rio de Janeiro foi estruturado em 1972 
pelo DARME, que após 1975 passou a denominar-se Departamento de Recursos Minerais - 
DRM-RJ, autarquia que atua como Serviço Geológico no ERJ. Trata-se de um levantamento 
geológico na escala 1:50.000 com informações apresentadas em relatórios, como fichas de 
ocorrências minerais, descrição de afloramentos, geologia estrutural, mapa de caminhamento, 
descrição de lâminas delgadas, fotografias aéreas, amostras e microfotografias dentre outros 
produtos. Devido à complexidade da geologia do ERJ não foi possível utilizar-se dos preceitos 
do Código de Nomenclatura Estratigráfica da época. Em fins de 1982 quase todo o Estado do 
Rio de Janeiro já estava mapeado em escala 1:50.000, sendo executado pelo próprio DRM-RJ 
e diversas entidades públicas e privadas por ele contratadas. Atualmente esses relatórios 
referentes às Cartas Geológicas encontram-se em parte apenas como arquivo físico e alguns 
relatórios estão digitalizados. Em 1996 foi elaborada a “Sinopse Geológica do Estado do Rio de 
Janeiro, escala 1:400.000”, que apresenta a descrição de todas as unidades, sub-unidades e 
agrupamentos dos mapas geológicos do Estado. Em 2001 foi realizada a atualização de 
algumas folhas geológicas, principalmente da região noroeste do Estado, para a elaboração do 
“Projeto Rio”, parceria da CPRM com o DRM-RJ. Em 2009, a partir de técnicas SIG, as cartas 
foram georreferenciadas e posteriormente gerando dados geoespaciais, porém este material 
não foi validado. Desta forma formou-seum grupo de trabalho para desenvolver a Validação do 
Projeto Carta Geológica. Uma equipe de geólogos e geógrafos irão validar os vetores dos 
dados originais constantes nas cartas geológicas, fazendo assim uma compilação dos dados e 
informações associadas à Carta na escala 1:50.000. Dessa forma, a metodologia que está 
sendo desenvolvida para a validação dos mapas do Projeto Carta Geológica: 1) O 
procedimento inicia-se com o recebimento dos arquivos tipo kmz, visualizados no software 
Google Earth, com as informações vetoriais (como estruturas, lineamentos, contatos, unidades 
geológicas, ocorrência minerais e atitudes de estruturas; 2) Recebimento do arquivo tipo raster 
original para comparação dos vetores com as informações originais do mapa; 3) Análise do 
dado matricial checando linhas, polígonos e pontos vetorizados se conferem com as 
informações do mapa original; 4) Aos erros encontrados adiciona-se um marcador com a 
estruturação dos dados cartográficos em camadas com a descrição da informação correta; 
5)Após finalizar toda a folha geológica correspondente, o material é enviado para a equipe de 
geoprocessamento que passará essas informações para o formato shape file no Arcgis; 6) As 
legendas com a descrição das unidades será readaptada pela atual divisão por domínios 
tectônicos e unidades geológicas bem como atualizando as informações de geocronologia das 
unidades. O resultado final proposto será a disponibilização das Cartas Geológicas 1:50 .0000 
da Região Sul Fluminense (Folhas Sta. Rita de Jacutinga, N.S. do Amparo, Volta Redonda, 
Resende/Liberdade, Bananal, Passa Quatro/Agulhas Negras e São José do Barreiro, 
Mangaratiba, Ilha Grande, Cunhambebe, Angra dos Reis, Rio Mambucaba, Campos de Cunha, 
Parati, Cunha, Picinguaba, Juatinga) nos formatos pdf e shape file juntamente com os 
relatórios técnicos das cartas correspondentes digitalizados.    
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