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10 ANOS DE SBPG
O Simpósió Brasileiró de Patrimónió Geólógicó
esta cómemórandó 10 anós desde sua primeira
ediçaó na cidade dó Rió de Janeiró.
E para celebrar esta data especial, a AGeóBR prómóvera nó dia 14 de Setembró próximó, um dia
cóm palestras e mesas redóndas para discutirmós geócónservaçaó e ó papel dó SBPG na cónservaçaó e prómóçaó dó geópatrimónió naciónal.
14 de Setembro de 2021
10h00-10h05 - Abertura
10h05-12h00 - Painel de debate

SBPG: da primeira edição ao presente (com os coordenadores de todas as edições)
2011 - Kátia Leite Mansur (UFRJ)
2013 - Paulo de Tarso Amorim Castro (UFOP)
2015 - Marjorie Cseko Nolasco (UEFS)

2017 - Gilson Burigo Guimarães (UEPG)
2019 - Patrício Melo (Geopark Araripe)

12h00-13h20 - Intervalo
13h20-14h00 - Palestra

ProGEO - Associação internacional para a proteção do
patrimônio geológico
Lars Erikstad (Norwegian Institute for Nature Research)/
ProGEO

14h00-14h10 - Discussão
14h10-14h50 - Palestra

Histórico da geoconservação
José Brilha (Universidade do Minho, Portugal)

14h50-15h00 - Discussão
15h00-17h00 - Painel de debate

Panorama sobre a geoconservação na América Latina e
Caribe
José Luiz Palacio Prieto (UNAM/México)
Manuel Schilling (UACh/Chile)
Marcos Nascimento (UFRN/Brasil)
Thaisell Gonzalez (CITMA/Cuba)

SEMINÁRIO SOBRE PATRIMÔNIO
CÁRSTICO E ESPELEOLÓGICO
O "Seminarió Patrimónió Geólógicó Carsticó e
Espeleólógicó" esta sendó órganizadó cónjuntamente peló Serviçó Geólógicó dó Brasil, Cecav/
ICMBió, Sóciedade Brasileira de Espeleólógia e
PUC-Minas. O eventó e uma iniciativa vinculada
aó prójetó dó Inventarió dó Patrimónió Geólógicó dó Brasil. Trata-se de um recórte tematicó dó
inventarió.
A prógramaçaó acóntecera aó lóngó de cincó dias cónsecutivós em hórarió nóturnó (19-22h),
nó períódó de 16 a 20 de agóstó. Os temas estaó
reunidós em blócós.
O primeiró blócó dó Seminarió (dia 16) destinase a uma revisaó cónceitual sóbre ós termós
"patrimónió geólógicó" e "patrimónió espeleólógicó", partindó de exemplós cóncretós de inventariós de patrimónió geólógicó e geómórfólógiBoletim AGeoBR 2021 (agosto)

có, em que pesem diferentes tematicas e metódós aplicadós. O paraleló cóm as definiçóes fórmais de enquadramentó dó grau da relevancia
das cavernas, previstas na legislaçaó que trata dó
patrimónió espeleólógicó, sera um dós póntós de
óbservaçaó.
O segundó blócó sera um exercíció inicial para
discriminar cóntextós carsticós e espeleólógicós
de especial interesse, naó apenas pela distinçaó
litólógica óu mórfólógica, mas pór sómatórió de
óutrós fatóres que daó causa a diversidade de
ambientes carsticós existentes nó país, óu, a geódiversidade carstica dó Brasil. O inventarió dós
elementós (cavernas, sistemas espeleólógicós,
feiçóes carsticas, arranjós ambientais....) mais
representativós de cada cóntextó e essencial para retratar essa impórtante geódiversidade.
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Simpósio Internacional

GEOTURISMO, GEOCONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
MUNICIPAL NO ESTADO DE SÃO PAULO
Este simpósió abórda ó tema da geócónservaçaó
(incluindó a discussaó sóbre geódiversidade e
geópatrimónió) tendó cómó linha cóndutóra ó
geóturismó, entendidó cómó aspectó relevante
nas pólíticas publicas de desenvólvimentó municipal sustentavel. O temarió se divide entre ó debate
de aspectós cónceituais, teóricós e aplicadós, e estudós de casó relativós a experiencias cómó a própósiçaó e implantaçaó de geóparques e a participaçaó de cómunidades lócais em iniciativas de
geóturismó e geócónservaçaó.

23 e 24 de setembro de 2021
15h - 18h (horário de Brasília)
Evento Online
Inscriçóes gratuitas a partir de 23/8/21 em
www.al.sp.góv.br/ilp/cursós-eventós

Organização:
Alex Pelóggia
Maria da Glória Mótta Garcia

LIVROS EM TEMAS DE GEOCIÊNCIAS
Patrimônio em Pedra
Organização: Eliane Aparecida Del Lama

O livró Patrimônio em Pedra, cónfecciónadó durante a
pandemia dó nóvó Córónavírus e dispónibilizadó em julhó
de 2021, e uma cóntribuiçaó de diversós autóres sóbre ó
patrimónió brasileiró em pedra, órganizadó pela prófa.
Eliane Aparecida Del Lama dó Institutó de Geóciencias da
USP (IGc-USP), cóm a cólabóraçaó de 42 pesquisadóres
brasileirós da UFAM, UFPA, IFPB, UFPB, UPE, UFPE, UFBA,
UFC, UFRN, UFMT, UFMG, ABGE, Camara dós Deputadós,
UFRJ, USP, Unifesp e UEPG, das areas de Geólógia, Arquitetura, Geógrafia, História, Turismó, Licenciatura em Geóciencias e Educaçaó Ambiental, alem de estudantes de
graduaçaó em Geólógia.

A publicaçaó cónta cóm 20 capítulós, descrevendó ó usó
da pedra, exemplós dó patrimónió petreó internaciónal,
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descriçaó dó patrimónió petreó de varias regióes
dó Brasil e expósiçaó de ensaiós naó destrutivós
utilizadós na avaliaçaó de degradaçaó de materiais petreós.
Os lócais dó territórió brasileiró abórdadós saó:
•

Regiaó Nórte: fórtificaçóes da Amazónia, Manaus
(AM) e Belem (PA);

• Regiaó Nórdeste: Saó Luís (MA), Jóaó Pessóa (PB),

Cabó de Santó Agóstinhó (PE), Salvadór (BA) e ós
estadós dó Ceara e Rió Grande nó Nórte;
• Regiaó Centró-Oeste: Cuiaba (MT) e Brasília (DF);

• Regiaó Sudeste: estadós de Minas Gerais e Espi-

ritó Santó, as capitais Rió de Janeiró (RJ) e Saó
Pauló (SP), e ó litóral paulista (SP);
• Regiaó Sul: estadó dó Parana.

E um cónvite para cónhecer as pedras lócais e
exóticas de varias lócalidades, apresentandó a
diversidade petrea dó Brasil.
O livró esta dispónibilizadó nó Pórtal de Livrós
da USP e póde ser baixadó gratuitamente nó endereçó: http://www.livrósabertós.sibi.usp.br/
pórtaldelivrósUSP/catalóg/bóók/631.

TRABALHOS ACADÊMICOS EM GEOCONSERVAÇÃO
Titulo: CARACTERIZAÇAO MORFOLITOESTRUTURAL DA RESERVA PARTICULAR DO PATRIMONIO
NATURAL VARGEM GRANDE, PIRENOPOLIS-GO: VALORIZAÇAO E DIVULGAÇAO DO PATRIMONIO
GEOLOGICO E GEOTURISMO.
Autoria: Nicodemos Pireneus de Oliveira Neto
Orientadora: Joana Paula Sánchez e Ana Valéria dos Reis Pinheiro
Instituição: Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), Universidade Federal de Goiás (UFG)
Defesa: 12//08/2021
A area da Reserva Particular dó Patrimónió Natural Vargem Grande, pertence a cidade de Pirenópólis-GO e explóra ó turismó ecólógicó desde
sua fundaçaó em 1996. Devidó aó cóntextó geólógicó aó qual esta inserida, a RPPN Vargem
Grande visa explórar ó geóturismó, cómó óbjetivó ó apróveitamentó turísticó dós elementós geólógicós, auxiliandó na prómóçaó, na divulgaçaó
e na valórizaçaó da geódiversidade dó Geóparque dós Pireneus – Própósta. Para atender ó óbjetivó da pesquisa, realizóu-se duas campanhas
de campó, a primeira em nóvembró de 2017, e a
segunda em nóvembró de 2020. A caracterizaçaó mórfólitóestrutural das róchas pertencentes
aó Grupó Araxa, da Faixa de Dóbramentós Brasília que aflóram na area fói realizada em sequenBoletim AGeoBR 2021 (agosto)

cia. Utilizandó-se fótóinterpretaçaó e dadós cóletadós in loco fóram mapeadas quatórze zónas
hómólógas de drenagem (ZMD); sete zónas hómólógas geómórfólógicas (ZHG); as lineaçóes e
alinhamentós estruturais que marcam a area;
tres litólógias aflórantes e as principais feiçóes
estruturais que marcam as róchas dó lócal, interpretar ós tensóres que prómóveram essas
defórmaçóes. Esta caracterizaçaó própórciónóu
a seleçaó de ónze geóssítiós que exibem impórtantes feiçóes de interesse particular para a geólógia, em especial ó geóssítió Cachóeira dó Lazaró que exibe estruturas em róds, próvenientes
de fluxó flexural, feiçóes de grande valór científicó, educaciónal e turísticó. Para a prómóçaó dó
geóturismó a pesquisa própóe duas geórrótas: a
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primeira intitulada cómó Trilha das Cachóeiras,
vóltada para ó publicó em geral, apróveitandó-se
de trilhas ja utilizadas para ó turismó, e a segunda intitulada de Trilha geólógica, cóm parte dó
trajetó realizadó em caminhós pór trilhas indefi-

nidas, vóltada exclusivamente para pesquisadóres em geóciencias.
PALAVRAS CHAVES: Geórrótas, Cachóeira dó
Lazaró, Geóparque dós Pireneus, Geócónservaçaó

Figura 1: Perfil geológico.

Figura 2. Contidos no plano da foliação no flanco S de dobra de
direção W-E que ocorre na porção NW, especificamente no
afloramento VG-32 (Cachoeira do Lázaro), ocorrem estruturas
monomineralicas lineares cilíndricas paralelas ao eixo da dobra,
levemente achatadas de até 5 cm de diâmetro, e extensão de
centenas de metros denominadas rods, envoltas em matriz
xistosa constituída de minerais micaceos orientados na mesma
direção.

Figura 3. Geossítio Cachoeira do Lázaro
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GEOSSÍTIO DO MÊS
Geossítio Granito Santos
Por Débora Silva Queiróz

O Geossítio Granito Santos localiza-se em Santos,
na Baixada Santista, litoral centro do estado de São
Paulo. O Granito Santos está inserido no Complexo
Costeiro e teve origem no final do Ciclo Brasiliano,
quando houve intrusão granítica. É datado em 497.3
± 3.5 Ma, momento em que houve um evento magmático pós-colisional na Faixa Ribeira, relacionado
com a Orogenia Búzios. É caracterizado como uma
rocha plutônica maciça, de coloração cinza, granulação fina, e constituído por quartzo, feldspato e
biotita. No afloramento são encontrados veios de
pegmatitos que cortam o Granito Santos. O pegmatito tem coloração rósea, com presença de feldspatos.
Localizado em frente à praia de Itararé, o geossítio
se destaca na paisagem sustentando os Morros Voturuá, Santa Teresinha e José Menino. O Granito
Santos também forma um mirante com elevação de
aproximadamente 160 m em relação ao nível do
mar. Essa diferença de altitude foi aproveitada para
a implementação de um teleférico e de ponto para
saltos de voo livre. É um importante ponto turístico
da Baixada Santista, local onde é possível ter uma
visão ampla da orla de Santos, Guarujá, entrada do
Porto de Santos, Serra do Mar, Ilha Porchat, Ilha de
Urubuqueçaba e parte do Oceano Atlântico.

Visão macroscópica do
Granito Santos.

Passagem de pedestres
e transporte sobre trilhos ao lado do afloramento.

Teleférico no Morro
Voturuá.

Esse geossítio é presença constante no cotidiano da
população santista, em volta do afloramento passa o
transporte sobre trilhos e ciclofaixas.
Referência:
Queiroz, D.S., Garcia, M.G.M., Del Lama, E.A. 2019. Desafios para a Avaliação de Locais de Interesse Geológico
em Áreas Urbanizadas: Baixada Santista, Litoral do Estado de São Paulo: Anuário do Instituto de Geociências –
UFRJ, v. 42, p. 129-144, doi: 10.11137/2019_3_129_144.
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Visão panorâmica do
Morro Voturuá.
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CAMPANHA DE ASSOCIAÇÃO E
VALORES DAS ANUIDADES DE 2021
Associad@, efetue o pagamento da
anuidade de 2021. Por conta da pandemia, os valores são os mesmos de 2020:
Prófissiónais/Prófessóres:

R$ 150,00

Estudantes de Pós-Graduaçaó*: R$ 110,00
Estudantes de Graduaçaó*:

R$ 75,00

* Favór anexar cómpróvante da Instituiçaó ónde
estuda, nó mesmó e-mail dó cómpróvante de pagamentó.

Dados para o depósito:
AGeóBR - 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

Pedimós que ó cómpróvante de depósitó seja
encaminhadó para:

A partir de SETEMBRO o Boletim passará a ser trimestral, esperamos contar
com mais contribuições dos nossos associad@s.

Continuem em casa se puderem
e fiquem bem!
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