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GEOPARQUES ASPIRANTES BRASILEIROS RECEBEM MISSÕES
DE AVALIAÇÃO DA UNESCO

Entre os dias 8 e 11/12/2021, a 6a. reuniao estatutaria do Conselho Mundial de Geoparques da
UNESCO analisou as solicitaçoes de diversos
geoparques aspirantes que haviam sido apresentadas em 2019 e 2020. Dentre as oito propostas
aceitas estao os dois geoparques aspirantes brasileiros: Geoparque Aspirante Serido e Geoparque Aspirante Canions do Sul.
Em novembro de 2021, os dois geoparques aspirantes do Brasil receberam as missoes de avaliaçao da UNESCO. Com base nestas avaliaçoes, o
Conselho encaminhou a indicaçao de 8 novos
Geoparques Mundiais da UNESCO ao Conselho
Executivo da UNESCO, incluindo os dois geoparques aspirantes brasileiros. Essa indicaçao sera a
base para o aceite final, que ocorrera durante a
sessao de abril de 2022.
Mais informaçoes podem ser vistos em: https://
en.unesco.org/news/unesco-global-geoparks-councilproposes-8-new-unesco-global-geoparks

Veja a seguir o relato do Geoparque Aspirante
Serido.

GEOPARQUE ASPIRANTE SERIDÓ
Janaina Medeiros
Diretora Executiva do Consórcio Público Intermunicipal Geoparque Seridó

O Geoparque Aspirante Serido, distante 180 km
da capital potiguar, tem uma area de 2.802 km².
Seu territorio esta localizado na parte semiarida
da regiao Nordeste, na mesorregiao central potiguar, englobando partes das microrregioes Serra
de Santana e Serido Oriental. Formado pelos municípios de Acari, Carnauba dos Dantas, Cerro
Cora, Currais Novos, Lagoa Nova e Parelhas, com
21 geossítios inventariados em seu territorio. O
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Geoparque Aspirante Serido tambem esta inserido geologicamente no extremo NE da Província
Borborema, entidade que engloba o conjunto de
unidades geologicas estabilizadas a cerca de 500
milhoes de anos. Nessa porçao da província, conhecida como domínio Rio Grande do Norte e,
mais especificamente, na regiao do Geoparque,
ha vastas areas de rochas metamorficas que
coincidem com o período Paleoproterozoico,
correspondendo ao substrato geologico regional,
representadas por unidades de 2 bilhoes de
anos. Tem como instancia de governança o Consorcio Publico Intermunicipal Geoparque Serido.
Esse consorcio tem um comite tecnico que operacionaliza todas as atividades, constituído por
uma diretora executiva, um assessor jurídico e
contabil, um coordenador científico e um geocientista e coordenador de marketing. Somado a
eles, cada um dos municípios tem um representante.
Com uma historia de 11 anos de trabalhos focados em seu desenvolvimento como um geoparque, o Geoparque Aspirante Serido, recebeu entre os dias 23 a 26 de novembro de 2021, a Missao de Avaliaçao da UNESCO, formada pelos avaliadores Artur Sa (Portugal) e Helga Chulepin
(Uruguai).
Esses avaliadores percorreram os 6 municípios
contemplados por um roteiro organizado pela
equipe tecnica desse geoparque aspirante, fazendo com que esses avaliadores pudessem vivenciar e compreender melhor como estao sendo trabalhadas as diferentes açoes que promovem o desenvolvimento territorial de forma sustentavel.
A missao de avaliaçao durou 3 dias in loco, onde
foram realizadas visitas a geossítios, demonstra2
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çao da biodiversidade a partir da fauna e flora
da Caatinga (bioma exclusivamente brasileiro) e
demonstraçoes culturais que foram desde os registros rupestres milenares a cultura popular da
regiao e as tradiçoes dos povos locais, como os
vaqueiros e as populaçoes quilombolas da Comunidade Negros do Riacho. Eles tambem provaram a gastronomia exclusiva do Serido. Alem
disso, foi realizada uma visita a Escola Estadual

Manoel Salustino, em Currais Novos, onde puderam vivenciar as açoes de geoeducaçao do Projeto Os Cinco Sentidos do Geoparque Serido. Como
tambem, foi realizada uma reuniao com os gestores e integrantes do Consorcio Publico Intermunicipal Geoparque Serido para o conhecimento do andamento da instancia de governança e
sua importancia no planejamento, direcionamento e execuçao dos trabalhos.

Reunião dos Avaliadores da UNESCO com o Consórcio Público Intermunicipal Geoparque Seridó.
Foto: Geoparque Seridó

Avaliadores Artur Sá e Helga Chulepin durante visita de
campo. Foto: Geoparque Seridó

Avaliadores da UNESCO in loco no território do Geoparque
Aspirante Seridó. Foto: Geoparque Seridó
Reunião dos Avaliadores da UNESCO com os gestores
do Consórcio Público Intermunicipal Geoparque Seridó.
Foto: Geoparque Seridó
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RESENHA DE LIVROS

Patrimônio Geológico Paulista
Uma viagem no tempo geológico em 50 geossítios
No final de 2015 foi entregue o relatorio científico final do projeto de inventario do patrimonio
geologico do estado de Sao Paulo. O projeto, financiado ao longo de tres anos pelo Programa
Ciencia sem Fronteiras, do governo federal, chegava ao fim do que hoje e considerada sua primeira fase. Pesquisadores de diversas instituiçoes de ensino e pesquisa participaram como
coordenadores de categorias geologicas e com
sugestoes de geossítios, 142 geossítios foram
identificados, avaliados e caracterizados. No relatorio final, alem das fichas descritivas dos geossítios, um outro item foi adicionado como atividade futura: a elaboraçao de um livro de divulgaçao científica para o publico em geral.
Finalmente, em 2021, isso foi possível. O livro foi
lançado no dia 11 de novembro de 2021, no canal da FEBRAGEO, em evento que pode ser acessado aqui: https://www.youtube.com/watch?
v=BBUVrOwV_Xw.

O livro tem 162 paginas que trazem textos e
imagens coletadas ao longo de trabalhos de campo por diversos pesquisadores. A apresentaçao
do livro ficou por conta do Prof. Jose Brilha, da
Universidade do Minho, que trouxe ao projeto
toda a sua experiencia com o inventario do patrimonio geologico de Portugal. A parte inicial
traz, de forma sintetica, uma serie de conceitos
associados a Geoconservaçao, alem de mapas do
estado de Sao Paulo com a geologia simplificada
e a localizaçao dos geossítios.
O livro esta dividido em 6 capítulos que, juntos,
contam a historia geologica do estado. No Cap. 1
- Um antigo continente, com 10 geossítios, estao
incluídos os registros dos eventos associados a
aglutinaçao do Supercontinente Gondwana. O
Cap. 2 - E formam-se os granitos (Granitos, granitos e mais granitos) reune 8 geossítios representativos do magmatismo granítico de diversos
períodos. Ao longo de 9 geossítios, o Cap. 3 - Geleiras, mares e desertos cobrem o grande conti-

nente, descreve os diversos tipos de ambientes
de sedimentaçao que ocorreram durante o Paleozoico e cujas rochas formam hoje a Bacia do
Parana. A fragmentaçao do Gondwana e os novos ambientes associados foram descritos no
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Cap. 4 - O grande continente se quebra e evolui
(Bye bye, África) por meio de 8 geossítios. O Cap.
5 - Os processos que modelam a paisagem atual,
aborda os processos costeiros e continentais registrados em 8 geossítios e que contribuem para
formar a paisagem que vemos hoje em dia. A historia termina com o Cap. 6 - As grandes formas
de relevo, no qual, ao longo de 7 geossítios, as

principais formas de relevo do estado sao abordadas.

estrategias que vem sendo utilizadas tradicionalmente na area. O capítulo, que teve a participaçao de Fabio Augusto Gomes Vieira Reis
(IGCE/UNESP), apresenta um infografico que
resume estas informaçoes.

entíficas, que estao listadas ao final. Os creditos
dao a dimensao dos intensos trabalhos de pesquisa científica necessarios para obter as informaçoes descritas ao longo dos 6 capítulos.

Embora em linguagem acessível, as descriçoes
dos geossítios foram baseadas em pesquisas ciBoletim AGeoBR 2021 (dezembro)

O livro traz ainda um panorama sobre as habilidades e competencias que o geocientista que trabalha com Geoconservaçao deve ter, tendo como
base as etapas de diagnostico, de conservaçao e
de promoçao de locais de interesse geologico,
uma estrutura bastante conhecida dentro das

O projeto grafico foi feito pela Daisy Pinato. A
publicaçao foi viabilizada por uma parceria da
FUNEP, FEBRAGEO, AGeoBR, IGc/USP e GeoHereditas, com patrocínio master do CONFEA/
CREA em edital. As vendas estao sendo feitas
pela
livraria
da
Funep:
https://
livraria.funep.org.br/ e com o proprio GeoHereditas pelo e-mail geohereditas@gmail.com.
Esperamos que o livro inspire outros estados a
apresentar seus inventarios e que contribua para a divulgaçao do patrimonio geologico para
todos os tipos de publico. Venha viajar conosco!
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SUPERFERAS: UMA AVENTURA PELO PROJETO GEOPARQUE COSTÕES E LAGUNAS
Os super-herois mascotes do Projeto Geoparque
Costoes e Lagunas do RJ foram criados por Gisele
Ferolla Vasconcelos, tambem autora deste livro,
que publicou em 2011 a primeira ediçao das
aventuras desses simpaticos personagens como
um projeto de Educaçao Ambiental em Geociencias, voltado para o desenvolvimento sustentavel
e a Geoconservaçao. O patrimonio natural foi representado pelos elementos da Terra, que sao os
personagens do livro e que se apresentam na ordem cronologica de seu aparecimento em nosso
planeta.

Sao eles os “SuperFeras”: PirosFera, LitosFera,
HidrosFeras, AtmosFera e BiosFera, esta ultima
representada por Hipolito, o Estromatolito. Posteriormente, foram criados outros personagens
que representam a dolomita, os sambaquis, a
ressurgencia das aguas frias da Corrente das
Malvinas, em Arraial do Cabo, e os foraminíferos.
Devido ao desconhecimento sobre a importancia
da maioria desses patrimonios, eles vem sendo
degradados ao longo dos anos.
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O objetivo e que, atraves da ligaçao entre compreender, interagir e se interessar, se possa alcançar uma maior consciencia ambiental e a
compreensao cada vez mais precoce por parte
das crianças e jovens do mecanismo de formaçao
e evoluçao da Terra. Espera-se, assim, que surja
a vontade de ajudar a protege-los do grande vilao, que e o “Homo incorretus”.
Este livro, desta vez voltado para o publico infanto-juvenil e, de forma complementar, a professores do Ensino Fundamental e Medio, vem, entao,
apoiar-se neste conhecimento para divulgar e
descomplicar conceitos e temas das Geociencias.
Tudo começou com a ideia de trazer semanalmente Os SuperFeras para explicar um conceito
relevante nas redes sociais do Projeto Geoparque Costoes e Lagunas do RJ, buscando-se, com
as fotos e figuras, sempre relacionar o tema com
um sítio do territorio. Com o passar do tempo,
identificamos que tínhamos nas maos um material de grande alcance, dada a repercussao das
postagens.
Os textos e arte foram elaborados pelos autores,
que sao profissionais de organizaçoes diversas e
estudantes da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ).
Dedicaram-se a produçao dos temas desde outubro de 2020, quando foi lançada a primeira serie
de postagens sobre as definiçoes que norteiam
os Geoparques.
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O livro possui 168 paginas, com muitas fotos e
ilustraçoes, e relaciona 46 temas, apresentados
na forma de perguntas, sempre respondidas pelos SuperFeras. Pode ser dividido em cinco blocos. O primeiro, com tres itens, trata da questao
profissional, esclarecendo sobre quem trabalha
com a geodiversidade e, em detalhe, o que fazem
as/os geologas/geologos. O segundo, com apenas um item, mas nao menos importante, responde a seguinte pergunta “Quem sao os SuperFeras?”, onde cada um e apresentado com seus
superpoderes (eles se “feratransformam”, sabiam?). O terceiro bloco, com 7 perguntas, apresenta os conceitos relacionados aos temas da
geodiversidade e memoria da Terra: geoparques; geodiversidade, patrimonio geologico, geoconservaçao, geossítios, geoturismo e geoetica. O
quarto e maior bloco, possui 24 temas, onde sao
explorados os conceitos basicos para entendimento da dinamica do nosso planeta, relacionados aos minerais, tipos e ambientes de formaçao
das rochas, ciclos dos materiais terrestres, recursos minerais, agua subterranea, fosseis, intemperismo, tectonica de placas, en-tre outros. O quinto e ultimo bloco e dedicado a apresentaçao de
11 dos varios ramos da Geologia/Geociencias.
A FEBRAGEO veio se somar aos nossos anseios e
transformou o material, antes em formato apenas digital, neste livro que agora chega impresso
com o patrocínio do CREA-CONFEA. A UFRJ/ProReitoria de Extensao/Extensao IGEO, por meio
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do “Projeto Geoparque Costoes e Lagunas do RJ”,
tem amparado o projeto com suporte financeiro,
bolsa para os estudantes e apoio dos alunos extensionistas.
Assim, e com grande alegria e embalados pela
força dos nossos super-herois que dedicamos
este livro a todos que nos ajudaram a torna-lo
uma realidade. Afinal, sem PirosFera, LitosFera,
AtmosFera, HidrosFera e Hipolito, o Estromatolito, nosso planeta seria muito monotono! Vivas a
dinamica da Terra e aos SuperFeras!
Convidamos voces a embarcar nesta incrível
aventura geologica!

Os Autores:
Kátia Leite Mansur (Docente IGEO/UFRJ), Felipe
Abrahão Monteiro (Doutorando Geologia/UFRJ), Lucas
da Silva Barbosa (Estudante Geologia/UFRJ), Raphaela
Cristina Rodrigues De Negri (Estudante Geologia/UFRJ),
Gisele Ferolla Vasconcelos (Geó-grafa e professora da
Rede Estadual do RJ), Fabio Augusto Gomes Vieira Reis
(Docente UNESP). As ilustradoras: Clara Monteiro da
Silva e Ana Carolina da Silva Lento (Estudantes da Escola de Belas Artes/UFRJ)
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Geoparque Chapada dos Guimarães
Caiubi Emanuel Souza Kuhn e Flávia Regina Pereira Santos

No ultimo dia 30 de novembro de 2021, foi lançado o Livro
Geoparque de Chapada dos Guimaraes, de forma presencial no auditorio Milton Figueiredo, da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) e on-line pelos canais do Youtube da Federaçao Brasileira de Geologos (FEBRAGEO) e
do Projeto Geoparque. O lançamento do livro e o III
Workshop Geoparque Chapada dos Guimaraes reuniram
diversas lideranças políticas, tais como o prefeito do município, deputados estaduais, secretarios de estado, reitores,
lideranças comunitarias e sociais, pesquisadores, professores, estudantes entre muitos outros interessados.

Uma quantidade de livros sera distribuída de forma gratuita para escolas e profissionais do turismo no município
de Chapada dos Guimaraes. Para aqueles que querem adquirir essa linda e rica publicaçao, podem realizar a compra pelo site da livraria da ABGE.

O conteudo do livro foi elaborado com parte do relatorio
produzido por pesquisadores da Universidade Federal de
Mato Grosso (UFMT), do Instituto Federal de Mato Grosso
(IFMT), e de outras instituiçoes, durante o Projeto de Pesquisa Geoparque Chapada dos Guimaraes, que realizou
uma serie de estudos sobre o territorio.
O maior ganho proporcionado pela publicaçao e a sistematizaçao de diferentes conteudos que retratam o territorio
de Chapada dos Guimaraes, abordando sobre as rochas, os
fosseis, a geomorfologia, a relaçao sobre os muitos elementos de geodiversidade com as pessoas que residem no
município, desde a pre-historia ate o presente. Tais informaçoes, agora podem ser encontradas de forma facil e
uma so publicaçao, contribuindo assim para o turismo, a
educaçao e boa gestao territorial da regiao.

Exemplares do livro Geoparque Chapada dos Guimarães.

O livro esta dividido em 10 capítulos que apresentam informaçoes sistematizadas sobre o conceito de geoparque,
o turismo e as características socioeconomicas de Chapada
dos Guimaraes, o meio físico do territorio, a biodiversidade, a geologia local, a paleontologia, a espeleologia, a arqueologia e um inventario de 28 geossítios construído pelos pesquisadores. Estas informaçoes sao exibidas com
ilustraçoes e fotografias das lindas paisagens do município, possibilitando assim uma viagem pelo mundo científico e pela historia do planeta.
A publicaçao do conteudo foi viabilizada atraves do apoio
da Federaçao Brasileira de Geologos (FEBRAGEO), da Associaçao Profissional dos Geologos do Estado de Mato
Grosso (AGEMAT) e da Associaçao de Geologos de Cuiaba
(GEOCLUBE), com patrocínio master do Conselho Federal
de Engenharia e Agronomia (CONFEA) e do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-MT).
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Mesa de abertura do evento de lançamento do livro, com
algumas das autoridades e lideranças presentes.
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GEOSSÍTIO EM DESTAQUE
Cidade de Pedra, Chapada dos Guimarães - MT
Caiubi Emanuel Souza Kuhn e Flávia Regina Pereira Santos
Universidade Federal de Mato Grosso

Entre os geossítios que compoem o inventario do
Projeto Geoparque Chapada dos Guimaraes, a Cidade
de Pedra, localizada no Parque Nacional de Chapada
dos Guimaraes, com certeza chama atençao pela beleza cenica exuberante e pela historia geologica. O
Geossítio e um mirante na escarpa da Chapada, sustentado pelas rochas do antigo deserto da Formaçao
Botucatu que possui em seu topo inumeras feiçoes
ruiniformes, resultado da erosao diferencial das rochas desta regiao.
A paisagem chama atençao pela rica biodiversidade
composta por varios subtipos de vegetaçoes do cerrado. A vista do mirante revela ainda uma combinaçao muito interessante de diferentes tipos de unidades de relevo e rochas, com origens e historias distintas. As morrarias sao compostas por rochas metamorficas do Grupo Cuiaba, unidade que marca a
abertura e fechamento de um oceano, e que a cerca
de 500 milhoes de anos formavam uma imensa cordilheira nesta regiao. Sobrepostas as essas rochas, a
leste, estao as rochas da Formaçao Furnas, formando
parte das escarpas de Chapada dos Guimaraes, esta
unidade marca uma das transgressoes marinhas sobre essa regiao. Devido as características da unidade,
as escarpas formadas nao possuem depositos de talos expressivos. A Formaçao Botucatu sobrepoe a
unidade geologica descrita anteriormente, e possui
como marca registrada as estratificaçoes cruzadas
tangenciais, resultado da sobreposiçao de dunas que
outrora existiam ali. Ou seja, na Cidade de Pedra em
meio a bela paisagem e possível observar, no local ou
no horizonte, rochas que contam sobre uma antiga
cordilheira de montanhas, antigos mares e desertos,
tudo em um so lugar.
As feiçoes ruiniformes, por outro lado, possibilita
discutir sobre a formaçao da Superfície SulAmericana de aplainamento, a evoluçao geomorfologica, e os processos que marcaram a regiao, como
por exemplo, superfície de aplainamento e o desenvolvimento de couraça ferruginosa. Processos de di-
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namica superficial, como erosao e queda de bloco,
podem ser facilmente debatidos e explicados ao observar os elementos da paisagem. O que permite
uma visao dinamica do relevo no tempo.
A cidade de Pedra e uma otima sala de aula ao ceu
aberto para discutir sobre a importante da geodiversidade para a sociedade. As rochas deste local, guardam dentro delas uma parte do Aquífero do Guarani,
e por isso, possuem uma contribuiçao fundamental
para segurança hídrica da regiao metropolitana de
Cuiaba e ate mesmo para a reserva da Biosfera do
Pantanal. Ao visitar Cidade de Pedra, aos pes das escarpas festonadas, e possível observar a agua do
aquífero surgir nas areas de veredas que dao origem
aos rios Paciencia, Rio Claro, Salgadeira entre outros
que compoem a bacia do Rio Coxipo.
Se voce ainda nao conhece a Cidade de Pedra, venha
conhecer. O local e aberto para visitaçao. As visitas
devem ser agendadas por guia credenciado junto ao
Parque Na-cional de Chapada dos Guimaraes.

A Cidade de Pedra, situada no Parque Nacional de
Chapada dos Guimaraes, e um dos geossítios do Projeto Geoparque Chapada dos Guimaraes.
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CAMPANHA DE ASSOCIAÇÃO E
VALORES DAS ANUIDADES DE 2022
Associad@, já disponibilizamos aqui os
valores da anuidade de 2022, válidos até
30/03/2022:
Profissionais/Professores:
Estudantes de Pos-Graduaçao*:
Professores da Educ. Basica*:
Estudantes de Graduaçao*:

R$ 160,00
R$ 115,00
R$ 85,00
R$ 75,00

* Favor anexar comprovante da Instituiçao onde
estuda,/trabalha no mesmo e-mail do comprovante de pagamento.

Dados para o depósito:
AGeoBR - ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE DEFESA
DO PATRIMONIO GEOLOGICO E MINEIRO
CNPJ: 26.510.246/0001-05
Banco do Brasil – 001
AGÊNCIA: 0251- 8
CONTA: 16282-5

Pedimos que o comprovante de deposito seja
encaminhado para:
ageobr.tesouraria@gmail.com.

Para efeito de inscrições em eventos científicos organizados pela AGeoBr, ou por associações congêneres, serão
considerados associados quites os que tiverem realizado o pagamento das anuidades de 2021 e 2022. Embora
nosso estatuto indique que deva ser considerado o pagamento de três anos consecutivos, o ano de 2020 será
desconsiderado devido à pandemia de COVID-19.

Os cuidados com a pandemia continuam!
Use máscara e higienize sempre as mãos!
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