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A AGeoBR, a SBG e a FEBRAGEO va o promover, 
no dia 24 de abril de 2021, o GEODIA. O evento 
anual (este ano on-line) ocorrera  sempre no sa -
bado seguinte ao Dia Internacional do Planeta 
Terra, que e  dia 22 de abril. 

A iniciativa tem inspiraça o no similar espanhol 
chamado Geolodí a, que vem ocorrendo ha  alguns 
anos. Mais informaço es sobre este correspon-
dente da Espanha podem ser vistas em https://
geolodia.es/. 

O foco do evento e  a DIVULGAÇA O DAS GEOCIE N-
CIAS para o pu blico em geral, de modo a fortale-
cer a presença da tema tica na sociedade. 

Vamos fazer deste o dia nacional para celebrar as 
geocie ncias e sua releva ncia para as pessoas! 

Confiram a programaça o no site da AGeoBR: 
https://www.ageobr.org/geodia 

No pro ximo dia 16 de abril, a partir das 10 horas 
(hora rio de Brasí lia), ocorrera  o Promoting Ge-
odiversity Workshop, organizado pelo Museu 
de Histo ria Natural da Universidade de Oxford, 
Inglaterra.  O Workshop tem por objetivo discu-
tir como usar o Dia da Geodiversidade para pro-
mover polí ticas pu blicas e o engajamento da po-

pulaça o em prol da geodiversidade. Na ocasia o, 
dez palestrantes ira o expor sobre temas que 
incluem educaça o, divulgaça o e promoça o da 
geodiversidade, envolvimento das comunidades 
locais, risco geolo gico, entre outros. O workshop 
sera  on-line e gratuito. Maiores informaço es em 
www.geodiversityday.org/outcomes.  

PROMOTING GEODIVERSITY WORKSHOP 

https://geolodia.es/
https://geolodia.es/
https://www.ageobr.org/geodia
https://www.geodiversityday.org/outcomes
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O Dí a Latinoamericano del Geoturismo e  comemo-

rado no dia 31 de março e teve sua primeira edi-

ça o e coordenaça o do Geoparque Grutas del Pala-

cio (Uruguai) em 2017, que convidou os geopar-

ques mundiais, aspirantes e projetos de geopar-

ques a organizarem atividades turí sticas em suas 

localidades. 

A atividade agora e  promovida pela Red GEOLAC 

(Red Latinoamericana y del Caribe de Geoparques 

UNESCO). 

E o Brasil comemorou a data.  

O Geoparque Costo es e Lagunas do RJ promoveu o 

evento Geoturismo no Mangue de Pedra – Armação 

dos Búzios (Rio de Janeiro – Brasil) no dia 3 de 

abril. 

O Geoparque Caçapava lançou um Passeio Virtual 

pela Geodiversidade e pelos principais geossí tios 

de interesse geoturí stico (https://

www.youtube.com/watch?v=Jq15E9k1z7U). 

O Geoparque Serido  confeccionou um ví deo pro-

mocional para a data (https://www.youtube.com/

watch?v=lX9qy0B2NUc). 

VI WORKSHOP GEOHEREDITAS  

por Karolina von Sydow 

Qual e  o papel da geoconservaça o para a resolu-
ça o de problemas que envolvem diversidade, 
equidade e inclusa o, temas ta o urgentes na nos-
sa sociedade? O Workshop GeoHereditas deba-
teu estas tema ticas em sua sexta ediça o, entre os 
dias 24 e 26 de março, em ambiente virtual e in-
terativo. 

Em comemoraça o ao aniversa rio de 10 de fun-
daça o do NAP GeoHereditas (Nu cleo de Apoio a  
Pesquisa Patrimo nio Geolo gico e Geoturismo), 
completados neste ano, o evento “VI Workshop 
GeoHereditas: Geoconservaça o no Contexto So-
cioambiental – Respeitar a diversidade, a equi-
dade e promover a inclusa o” teve o propo sito de 
disponibilizar um espaço de discusso es, pales-
tras e divulgaça o de pesquisas de profissionais 
da a rea geolo gica e ambiental sobre estudos em 
Geodiversidade e Patrimo nio Geolo gico, Patri-
mo nio Construí do, Geoturismo e Educaça o em 
Geocie ncias e Educaça o Ambiental.  

O evento cientí fico e  uma realizaça o do GeoHe-
reditas em parceria com a Comissa o de Cultura e 
Extensa o do Instituto de Geocie ncias da Univer-
sidade de Sa o Paulo (IGc/USP). 

Na abertura do evento, a socio loga e professora 
do Programa de Po s-Graduaça o em Ensino de 

Geocie ncias da Universidade Estadual de Campi-
nas (UNICAMP), Va nia Maria Nunes dos Santos, 
apresentou uma palestra sobre Geoeducaça o e 
Inclusa o e destacou a importa ncia da compreen-
sa o das caracterí sticos especí ficas de um territo -
rio como um todo, conflitos e problemas socio-
ambientais para a configuraça o de aço es em geo-
conservaça o. 

Em seguida, foram apresentados 14 trabalhos de 
pesquisa sobre diversos assuntos que integram 
os eixos tema ticos principais do evento, como 
estudo de fo sseis e respectiva divulgaça o em ro-
teiros geoturí sticos; identificaça o e reconheci-
mento do patrimo nio pedolo gico brasileiro; estu-
dos da geodiversidade e propostas de geoconser-
vaça o de parques e diversos projetos de geopar-
ques; realizaça o de inventa rios de geossí tios do 
litoral norte de Sa o Paulo, refere ncia aos serviços 
ecossiste micos como uma contribuiça o da geodi-
versidade, entre outros. 

Confira o primeiro dia de Workshop na í ntegra: 

https://www.youtube.com/watch?
v=grqL8eYHUhc. 

Na palestra de abertura do segundo dia de 
Workshop, a pesquisadora e professora de Geo-

DÍA LATINOAMERICANO DEL GEOTURISMO 

https://www.youtube.com/watch?v=Jq15E9k1z7U
https://www.youtube.com/watch?v=Jq15E9k1z7U
https://www.youtube.com/watch?v=lX9qy0B2NUc
https://www.youtube.com/watch?v=lX9qy0B2NUc
https://www.youtube.com/watch?v=grqL8eYHUhc
https://www.youtube.com/watch?v=grqL8eYHUhc
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cie ncias da Universidade Estadual de Feira de 
Santana do estado da Bahia, Marjorie Cseko No-
lasco, abordou o tema “Geodiversidade e geraça o 
de renda: quando as coisas te m valor, mas voce  
na o ve ”. Durante a explanaça o, a professora des-
tacou a importa ncia do geoturismo e da produ-
ça o de geoprodutos para o desenvolvimento so-
cial e econo mico local. Em seu depoimento, Mar-
jorie tambe m destacou sua pesquisa de bacias 
hidrogra ficas na Chapada de Diamantina, na Ba-
hia, e o conflito geoturí stico existente no local, 
devido a  alta demanda pelo uso da a gua, como 
recurso natural necessa rio para a pra tica do tu-
rismo, mineraça o, agroindu stria, entre outras 
atividades. 

A programaça o prosseguiu com os trabalhos se-
lecionados, dentre eles, foram apresentados os 
seguintes temas: Geodiversidade, meio ambien-
te, sociedade e suas conexo es no territo rio do 
Geoparque Aspirante Serido ; Inventa rio e inter-
pretaça o de sí tios geolo gicos como subsí dio para 
a promoça o de geoturismo em unidades de con-
servaça o, Geomorfologia e geodiversidade apli-
cada ao geoturismo do Parque Nacional da Tijuca 
(RJ), entre outros. 

Confira o segundo dia de Workshop na í ntegra: 

https://www.youtube.com/watch?
v=ONP_AEN1d4g&t=0s. 

No u ltimo dia, a Professora Doutora do Departa-
mento de Geografia da Universidade de Sa o Pau-
lo, Vale ria de Marcos, traçou um panorama sobre 
conservaça o de a reas protegidas e conflitos soci-
oambientais, relatando avanços histo ricos e pro-
cessos de ocupaça o. Em sua fala, a pesquisadora 
abordou o processo de ocupaça o da Floresta 
Amazo nica nos anos 60, que incluiu a construça o 
de grandes estradas; destacando tambe m que o 
local foi a base do iní cio dos movimentos sociais 
no paí s, nos anos 80. Vale ria ainda pontuou a im-
porta ncia da “construça o de uma conscientiza-
ça o de habitantes de Unidades de Conservaça o, 
como sujeitos polí ticos e de direitos”. 

Dentro do rol de palestras, foram discutidos te-
mas como ecoturismo; estrate gias de proteça o 
do patrimo nio geolo gico; conflitos socioambien-
tais em a reas protegidas; geoconservaça o e in-
clusa o; trabalhos de educaça o e divulgaça o cien-
tí fica, entre outros. 

Confira o terceiro dia de Workshop na í ntegra:  

https://www.youtube.com/watch?
v=08ZQUWPKSuY. 

https://www.youtube.com/watch?v=ONP_AEN1d4g&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=ONP_AEN1d4g&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=08ZQUWPKSuY
https://www.youtube.com/watch?v=08ZQUWPKSuY
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A Serra de Dois Furos, localizada no município de Milton 

Brandão no Estado do Piauí, é um geossítio de beleza cênica 

singular, representando um dos melhores exemplos de rele-

vo ruiniforme na região. O município de Milton Brandão-PI 

está inserido na Bacia Sedimentar do Parnaíba onde afloram 

rochas do Grupo Serra Grande e das Formações Pimenteiras 

e Cabeças que fazem parte do Grupo Canindé. 

 Na Serra de Dois Furos ocorrem rochas da Formação Cabe-

ças, de idade Devoniana, sendo composta essencialmente 

por arenitos com intercalações delgadas de siltitos e folhe-

lhos, com estratificação cruzada, tabular ou sigmoidal de 

grande porte. Estudos relacionam essa unidade a um ambi-

ente deposicional marinho plataformal com fortes correntes 

de marés. 

 A serra está inserida na unidade geomorfológica denomina-

da Patamares Estruturais que corresponde ao rebordo erosi-

vo que limita a superfície tabular, formando degraus de topo 

parcial ou totalmente coincidente com um plano estratigráfi-

co exumado. 

 A vegetação no entorno da Serra de Dois Furos é predomi-

nantemente de carrasco, que é uma vegetação original do 

semiárido, com acentuado grau de equilíbrio ecológico apre-

sentando uma flora de estrutura morfológica heterogênea, 

sob influência de solos de origem sedimentar. 

 Nesse geossitio, escupido pelo processo de intemperismo 

sobre rochas areníticas há a presença de várias geoformas no 

mesmo complexo de um valor paisagístico singular, como 

por exemplo:  o Arco do Triunfo, o Olho e os Três Irmãos. 

 A Serra Dois Furos apresenta um alto valor científico, sendo 

um dos melhores exemplares na região de estruturas ruini-

formes em rochas areníticas, se assemelhando às encontradas 

no Parque Nacional de Sete Cidades. Apesar do elevado po-

tencial turístico, a serra é pouco visitada em função do difícil 

acesso. 

Referência: Soares, J.P.R. A paisagem e a geodivesidade: uma pro-
posta de classificação e divulgação do valor patrimonial. Tese de 
Doutorado. PPGeo/IESA/UFG. 2020.  

GEOSSÍTIO DO MÊS  

GEOSSÍTIO SERRA DE DOIS FUROS—MILTON BRANDÃO/PI 
Jefferson de Paulo Ribeiro Soares  

Centro Universita rio Uninta/Faculdade IEducare  
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CAMPANHA DE NOVOS SÓCIOS  

VALORES DAS ANUIDADES DE 2021 

Associad@, efetue o pagamento da 
anuidade de 2021. Por conta da pande-
mia, os valores são os mesmos de 2020: 

Profissionais/Professores:             R$ 150,00 

Estudantes de Po s-Graduaça o*:   R$ 110,00 

Estudantes de Graduaça o*:            R$   75,00 

* Favor anexar comprovante da Instituiça o onde 
estuda, no mesmo e-mail do comprovante de pa-
gamento. 

Dados para o depósito: 

AGeoBR - ASSOCIAÇA O BRASILEIRA DE DEFESA DO PA-
TRIMO NIO GEOLO GICO E MINEIRO 

 CNPJ: 26.510.246/0001-05 

 Banco do Brasil –001 

 AGÊNCIA: 0251- 8 

 CONTA: 16282-5 

Pedimos que o comprovante de depo sito seja 
encaminhado para: 

ageobr.tesouraria@gmail.com. 

 

Continuem em casa se puderem  
e fiquem bem! 


