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CAMPANHA DE NOVOS SÓCIOS
VALORES DAS ANUIDADES DE 2021
A AGeoBR foi fundada em 2013. Desde entao, e responsavel por promover o maior
evento do país na area de Geoconservaçao,
o SBPG. Mas podemos fazer mais. Podemos
promover outros eventos, criar a nossa
propria revista e nos posicionar de maneira relevante sobre questoes relacionadas a
nossa tematica. Podemos ser o link entre a
comunidade geoconservacionista e a sociedade. E mais, podemos estimular o carater
multidisciplinar da Geoconservaçao por
meio da integraçao de profissionais de varias areas do conhecimento.
Mas, para isso, precisamos crescer. E precisamos de todos, porque este crescimento
so depende de nos.
Renove sua associaçao e convide um colega
para se associar!
Associad@, efetue o pagamento da
anuidade de 2021. Por conta da pandemia, os valores são os mesmos de 2020:
Profissionais/Professores:

R$ 150,00

Estudantes de Pos-Graduaçao*: R$ 110,00
Estudantes de Graduaçao*:

R$ 75,00

* Favor anexar comprovante da Instituiçao onde
estuda, no mesmo e-mail do comprovante de pagamento.
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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.
Devido a pandemia de Covid-19, o VI
SBPG so ocorrera em 2022.
Soci@s quites terao desconto na inscriçao do Simposio e nas atividades de
campo.
Soci@ quite e aquel@ que efetuou o pagamento da anuidade nos ultimos 2
anos.
Temos hoje 45 associad@s, vamos aumentar este numero e fortalecer nossa
AGeoBR!
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AGEOBR APOIA O DIA INTERNACIONAL DA GEODIVERSIDADE
Apos o anuncio inicial, feito durante a Conferencia
Virtual em Patrimonio Geologico de Oxford, realizada em maio/2020, a proposta de um Dia Internacional da Geodiversidade esta oficialmente na
agenda da proxima Reuniao do Conselho Executivo da UNESCO. A proposta foi encabeçada pelos
professores Jose Brilha, Murray Gray, Jack
Matthews e Zbigniew Zwolinski.
A primeira ediçao do Dia Internacional da Geodi-

versidade esta prevista para ocorrer em 6 de outubro de 2022. Varios estados membros da UNESCO,
entre eles o Brasil, apoiaram a proposta. Cinco organizaçoes brasileiras deram seu apoio a iniciativa, dentre elas a AGeoBR.
Foi criada uma pagina com informaçoes sobre a
proposta e sobre a geodiversidade e suas aplicaçoes. Confira em geodiversityday.org.

VEM AÍ O I GEODIA NACIONAL
A AGeoBR, a SBG e a FEBRAGEO vao promover, no
dia 24 de abril de 2021, o GEODIA. O evento anual
(este ano on-line) ocorrera sempre no sabado seguinte ao Dia Internacional do Planeta Terra, que
e dia 22 de abril.
A iniciativa tem inspiraçao no similar espanhol
chamado Geolodía, que vem ocorrendo ha alguns
anos. Mais informaçoes sobre este corresponden-

te da Espanha podem ser vistas em https://
geolodia.es/.
O foco do evento e a DIVULGAÇAO DAS GEOCIENCIAS para o publico em geral, de modo a fortalecer
a presença da tematica na sociedade.
Vamos fazer deste o dia nacional para celebrar as
geociencias e sua relevancia para as pessoas!

50O CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA - MUDANÇA DE FORMATO
A Comissao Organizadora do 50 CBG comunicou a
mudança de formato do evento, de presencial para
virtual. O congresso sera realizado entre os dias 28 e
30 de junho de 2021. Mais informaçoes podem ser
encontradas na pagina do evento: https://50cbg.com/.
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6 ANOS DE GEODIA EM CAÇAPAVA DO SUL
por André Weissheimer de Borba

Inspirado nos geolodías e geoyincanas, realizados anualmente na Espanha, o GEODIA aconteceu pela primeira vez, no Brasil, no município de
Caçapava do Sul, na chamada “metade
sul” (pedregosa, pobre, marginalizada) do Estado do Rio Grande do Sul. A primeira ediçao do
evento, promovido por tres universidades federais (UFSM, Unipampa e UFPel) e pelas secretarias de cultura/turismo e educaçao de Caçapava
do Sul, realizou-se em novembro de 2015. Alem
do evidente objetivo de popularizar o conheci-

percepçoes e visoes de futuro sobre rochas, fosseis, paisagens e desenvolvimento local.
Novembro, no extremo sul do Brasil, e um mes
no qual a primavera ja esta consolidada; os dias

Comunidade local (re)conhecendo suas paisagens e seu patrimônio na
exposição de fotografias. (Foto: André Borba)

A divulgação do trabalho e das ferramentas da geologia é sempre um dos
focos do GEODIA. (Foto: André Borba)

mento sobre a geologia, os fosseis e a paisagem,
a intençao naquele momento era celebrar o recente reconhecimento de Caçapava do Sul, pela
Lei Ordinaria Estadual 14.708, de 15 de julho de
2015, como “capital gaucha da geodiversidade”,
título que hoje orgulha muito a comunidade caçapavana. Com base sobretudo no voluntariado,
equipes de docentes, estudantes e tecnicosadministrativos das tres principais universidades publicas do interior gaucho juntaram-se as
professoras da educaçao basica municipal e as
equipes das secretarias municipais envolvidas
para receber a comunidade, sobretudo a comunidade escolar, e compartilhar conhecimentos,
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sao mais longos, permitindo mais atividades,
mais interaçao; os cactos, muito abundantes nos
maciços rochosos, estao floridos, para deleite
das abelhas sem ferrao e dos fas da fotografia; as
manhas, ainda muito frias no alto dos 430 metros de altitude, prenunciam dias de sol intenso,
mas nao escaldante, ideais para uma pratica de
campo. Por isso, o terceiro ou quarto sabado de

Geo-trilha para as crianças na Serra do Segredo, em 2019. (Foto: Vicent Solar)

novembro sempre foram reservados, em Caçapava do Sul, para o GEODIA. Anualmente, nas
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cinco ediçoes desde 2015 ate 2019, o ponto de
encontro das geociencias com a comunidade foi a
Praça Rubens da Rosa Guedes, a “Praça da Matriz”, em frente a historica Igreja de Nossa Senhora da Assumpçao, que começou a ser construída
200 anos antes, em 1815, em honra a padroeira
da “Vila de Cassapava”, depois cidade de Caçapava
do Sul. Ali, a comunidade foi sempre recebida com
carinho e com alguns atrativos consagrados: as
mostras de rochas, minerais, mapas, imagens de
satelite e equipamentos do dia-a-dia da geologia;
as exposiçoes de fotografias dos principais geomonumentos do município, de sua flora e fauna, e
das paisagens rurais; as oficinas de paleontologia
sobre as preguiças-gigantes, cujos fosseis foram
localizados nos arroios do territorio e cujas dimensoes estao no imaginario de crianças de todas
as idades; a tradicional caixa de areia recheada
com replicas de gesso de garras de preguiçasgigantes e de placas osseas de tatus-gigantes, para
que as crianças (aí sim, so as “miudas”, como se
diz em Caçapava) as procurassem, encontrassem

terpretativa pelo centro historico de Caçapava do
Sul, com casas nos estilos colonial luso-brasileiro,
ecletico e art-deco, e com um atrativo singular: o

“Miúdo” caçapavano em busca das réplicas de fósseis na
caixa de areia. (Foto: André Borba)

Alem das atividades fixas, o GEODIA de Caçapava
do Sul teve muita diversidade em seus atrativos.
Ja houve a participaçao do planetario itinerante
da Unipampa, ate para chamar a atençao para um
potencial a mais do territorio: algumas areas de
Caçapava do Sul, especialmente nas Pedras das
Guaritas, sao as areas com o ceu noturno mais
limpo do centro-sul do Brasil, totalmente livre de
poluiçao lumínica. No GEODIA tambem ja teve
exposiçao de areias do mundo, em parceria com a

e levassem para casa, com um sorriso no rosto,
seus “fosseis” como suvenir.
Tambem consagrados e indispensaveis sao os
passeios e excursoes que se fazem no GEODIA,
oportunizando que a comunidade local (re)
conheça sua geodiversidade, seu patrimonio natural e cultural. Pela manha, ha uma caminhada in4

Crianças andando em pés de lata com a forma do pé da preguiça-gigante, uma
das brincadeiras com a temática dos fósseis da região. (Foto: Vicent Solar)

Forte Dom Pedro II, cujas muralhas, construídas
com matacoes e fragmentos dos granitos autoctones, constituem a unica fortificaçao militar preservada em todo o Rio Grande do Sul. A tarde,
chega a hora das excursoes, nos onibus amarelos
da secretaria municipal de educaçao. Uma delas
visita a linda Serra do Segredo, a 15 quilometros
da zona urbana, e seu ponto mais conhecido: a
Pedra do Segredo, maciço de conglomerados aluviais de mais de 100 metros de altura, paraíso para os aficionados da escalada em rocha. O outro
onibus vai mais longe, anda mais de 50 quilometros nesse territorio enorme, e visita as Pedras
das Guaritas, uma das maravilhas turísticas do
Rio Grande do Sul, e a Vila Minas do Camaqua,
marco da mineraçao de cobre e outros metais sulfetados no sul do Brasil, local de raro patrimonio
geo-mineiro.
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Unisinos, e de meteoritos. A Unipampa tambem
ja disponibilizou oculos de realidade virtual para
visitas virtuais a geomonumentos, previamente
fotografados em 3D com drones. Ja teve tambem
parede de escalada esportiva disponível durante
todo o dia, com instrutores voluntarios. Desde
2017, o GEODIA tem uma parceria importante:
as artesas de Caçapava do Sul participam do
evento, expondo e vendendo sua arte, que vem
se aperfeiçoando com a tematica dos cactos e da
preguiça-gigante. A arte indígena e de origem
africana tambem teve espaço nas ultimas ediçoes do evento. Em 2019, durante o GEODIA, foi

Artesãs caçapavanas mostrando e vendendo seus geoprodutos durante o GEODIA.
(Foto: Vicent Solar)
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inaugurado o “Jardim da Geodiversidade Professor Maurício Ribeiro”, espaço educativo e de fruiçao no acesso ao campus da Unipampa em Caçapava do Sul.
Essas parcerias e realizaçoes estao cada vez mais
solidas, e hoje o GEODIA e uma das bases do Caçapava Geoparque Aspirante UNESCO, projeto
tocado pela UFSM, Unipampa, Prefeitura Municipal e sociedade civil. Em novembro de 2020, com
a pandemia de covid-19, o GEODIA nao parou,
mas se reinventou. As atividades da sexta ediçao,
ao longo de uma semana inteira, foram 100%
virtuais. Houve mesas redondas, rodas de conversa com empreendedoras do turismo, documentario sobre artistas locais, lives, passeios virtuais, modelos virtuais de afloramentos, feira virtual de artesanato, materiais didaticos e ludicos
enviados por whatsapp as crianças e, ao mesmo
tempo, disponibilizados no YouTube. As geociencias, mesmo a distancia, estiveram junto a comunidade caçapavana, apenas utilizando outros canais, outras ferramentas. Por isso, neste momento em que a AGeoBR, a SBG e a FEBRAGEO lançam a ideia de um GEODIA nacional, o município
de Caçapava do Sul e o Caçapava Geoparque Aspirante UNESCO nao poderiam ficar de fora. Estaremos juntos na construçao de mais este evento!
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GEOSSÍTIO DO MÊS
MARMITAS (weathering pit) DA CACHOEIRA DO MUTUM,
PRESIDENTE FIGUEIREDO (AM)
Profs. Drs. Humberto Lima e Roberto Barbosa
Dep.de Geociencias, Universidade Federal do Amazonas

Conhecido como “A Terra das Cachoeiras”, o município de Presidente Figueiredo (AM), distante a
110 km a norte da capital Manaus, apresenta fascinantes paisagens naturais associadas a belas cachoeiras e corredeiras, exoticas cavernas e interessantes sítios geologicos/paleontologicos que
representam parte da historia geologica da Amazonia (Luzardo 2012). Reconhecendo a importancia científica, turística e socioeconomica desses
monumentos, a prefeitura do município instituiu o
Geoparque “Cachoeiras do Amazonas” por meio
do Decreto No 1.301 de 26/10/2011, com o objetivo de implantaçao e gestao do Parque. Desta forma, o inventario geologico da regiao foi inicialmente elaborado pelo Serviço Geologico do Brasil
(Superintendencia Manaus) e resultou no cadastro
de 8 (oito) geossítios que foram descritos e publicados no livro "Geoparques do Brasil - Propostas" (Schobbenhaus e Silva 2012).
Professores do Departamento de Geociencias da
UFAM, empenhados na implementaçao do geoturismo na regiao e na divulgaçao das geociencias,
vem investigando outros atrativos naturais que
possam se tornar Sítios da Geodiversidade ou Geossítios e serem incorporados ao Geoparque. Assim, o grupo de pesquisadores caracterizou geologicamente o territorio da Cachoeira do Mutum
(Foto A), situado no km 54 da rodovia AM-240,
conhecida por suas belas marmitas, cuja genese
ainda nao e um consenso entre especialistas. Essas
feiçoes morfologicas representam depressoes escavadas no leito do igarape Mutum(Foto B) em
quartzo-arenitos da Formaçao Nhamunda
(Siluriano da Bacia do Amazonas), que surpreendem pesquisadores e turistas por formarem piscinas naturais na estaçao de estiagem da regiao, entre junho e novembro. Em investigaçoes recentes
os pesquisadores conseguiram mapear 14
(catorze) marmitas com dimensoes metricas, sem
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conexao, com bordas com geometria elíptica, circular e poligonal (Silva et al. 2017) e que podem
alcançar profundidades de ate 5,2 m (Souza et al.
2019).
Os estudos efetuados pelos pesquisadores indicaram que a correlaçao positiva entre a orientaçao
das marmitas e lineamentos regionais interpretados na regiao, presença de estruturas de dissoluçao, como tafones (Foto C), nos arenitos e a localizaçao concentrada no leito do igarape, apontam
para que a sua genese esteja relacionada a neotectonica Cenozoica em conjunto com processos de
dissoluçao (arenitizaçao), ja relatados para feiçoes
de dissoluçao em rochas na regiao Amazonica, especialmente em terrenos nao carsticos (Freire et
al. 2017; Souza et al. 2019).
Referências:
Freire, L. M., Lima, J. S., Veríssimo, C. U. V., Silva, E. V.
2017. Carste em Rochas Nao Carbonaticas: contribuiçao
ao estudo geomorfologico em cavernas de arenito da
Amazonia Paraense. Revista Brasileira de Geografia Física,
v.10, n.06, p. 1829-1845.
Luzardo R. 2012. Geoparque Cachoeira do Amazonas –
Proposta. In: Schobbenhaus C. e Silva C.R. (org.). Geoparques do Brasil - Propostas. CPRM. 39-58pp.

Schobbenhaus C. e Silva C.R. 2012. Geoparques do Brasil Propostas. CPRM. Rio de Janeiro. 744p.
Silva D.G., Correa A.C.B., Amorim R.F. 2017. Caracterizaçao Morfologica e Dinamica ambiental das Marmitas
(Weathering Pit) no distrito de Fazenda Nova, Pernambuco – Nordeste do Brasil. Revista Brasileira de Geomorfologia, v.18, n. 2, p. 349-362.
Souza J.H.F., Farias A.A., Custodio M.A., Barbosa R.C.M.,
Trindade I.R. 2019. Analise Geologica e Estrutural nas
Marmitas (weathering pit) da Cachoeira do Mutum, Presidente Figueiredo, Amazonas. In: 16º Simposio de Geologia da Amazonia.
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(A) Cachoeira do Mutum, localizada no km 59 da rodovia AM-240, Município de
Presidente Figueiredo (AM)
(B) Vista aérea das magníficas marmitas da Cachoeira do Mutum (Foto de Zilton
Fioravante Filho)
(C) Estruturas de dissolução (tafones) encontradas em quartzo-arenitos da Formação
Nhamundá (Bacia do Amazonas) na Cachoeira do Mutum

Continuem em casa se puderem
e fiquem bem!
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