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Novas datas para o 13º Simpósio Nacional de Geomorfologia 
 
Devido à atual situação de pandemia de COVID-19, o 13º SINAGEO, que deveria 

ocorrer esse ano, será realizado entre os dias 16 e 22 de maio de 2021, em Juiz de 
Fora/MG. As inscrições estão abertas e a submissão de resumos foi prorrogada até 31 de 
janeiro de 2021. O Simpósio possui eixo temático direcionado aos estudos da 
geoconservação: Geodiversidade, geoarqueologia e geoconservação. É mais uma 
ótima oportunidade para divulgarmos os nossos trabalhos! Maiores informações em 
https://sinageo.org.br/2020/. 
 

Geoparque Aspirante Seridó e as atividades durante a pandemia do 
coronavírus 
 

Por Janaina Luciana de Medeiros, Turismóloga 
Coordenadora do Território 

 
Desde o início da pandemia do coronavírus, a equipe do Geoparque Aspirante 

Seridó/RN vem se organizando e planejando a elaboração e a execução de ações para o 
melhor andamento de suas atividades junto à comunidade. Dentre estas ações estão a 
conscientização quanto à importância do uso de EPIs, do uso de máscaras e a Campanha 
#ficaemcasa a favor do isolamento social junto ao território do Geoparque Aspirante 
Seridó. 

 

 
 

Pensando em uma aproximação maior junto àqueles que fazem acontecer no 
território, realizamos o Projeto “Em Casa com o Geoparque Seridó”, uma série de lives 
em que duas vezes por semana falávamos sobre temas importantes com convidados que 
atuam ou atuaram diretamente com o território do Geoparque. Iniciamos o projeto em 27 
de março e finalizamos no dia 30 de julho, com 27 lives realizadas que discutiram vários 
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temas, como Geoparques, Guias e Condutores, Audiovisual, Artesanato, Gastronomia, 
Educação Ambiental (Geoeducação), Hotelaria, Viagens, Roteiros, Interiorização do 
turismo, Eventos, Gestão Pública e Cultura. 
 

 
 

Além disso, continuamos com as atividades do projeto de Extensão da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) “Geoeducação no Geoparque Seridó”, que 
pretende popularizar o conhecimento sobre o patrimônio geológico para a comunidade do 
território do Geoparque. 
 

 
 
 

Sempre buscando o desenvolvimento territorial e sustentável da nossa comunidade, 
formada pelos seis municípios (Acari, Carnaúba dos Dantas, Cerro Corá, Currais Novos, 
Lagoa Nova, Parelhas), estamos estruturando a Sede Administrativa e a Sala de Exposição, 
no município de Currais Novos, onde funcionará a área administrativa. O local servirá como 
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Sala de Exposição (multiuso para exposições, reuniões, apresentações e diversas outras 
ações) e terá como foco o tripé: Educação, Conservação e Turismo. A Sala Administrativa 
será utilizada como sala da Coordenação do Território, assim como a parte administrativa 
do Geoparque Aspirante Seridó.  
 
 

 
 

O Centro Interpretativo, no município de Acari, será utilizado para a realização de 
atividades com temas ligados a geodiversidade, geossítios, turismo, cultura e artesanato. 
 

 
 

Além dessas ações, estamos participando de diversos eventos locais, regionais, 
nacionais e internacionais, como: Capacitação com o Ministério do Turismo sobre o 
Remapeamento do Mapa do Turismo; Reuniões e apoio junto à Secretaria de Turismo do 
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Estado do Rio Grande do Norte (SETUR) e a Empresa de Promoção do Turismo 
(EMPROTUR) sobre o “Plano de Segurança Sanitária do RN” e o “Selo de Turismo 
Responsável do MTur; participações nos Conselhos Municipais de Turismo do território 
para o repasse dessas informações; La Semana de Los Geoparques Mundiales de La 
UNESCO; Welcome Digital Event “For The New Unesco Global Geopark; e 4th International 
Summer University "Geoparks, Sustainable Development and Healthy Lifestyles”. 

Por fim, estamos planejando e organizando as ações do projeto Macro de 
Geoeducação “Os Cinco Sentidos do Geoparque Seridó” para um retorno gradual de 
suas atividades junto à comunidade escolar ainda esse ano de 2020. Aguardem mais 
novidades! 
 

 
Chamada para o geossítio do mês 
 
No boletim de junho conclamamos @s associad@s da AGeoBR a enviarem geossítios 

selecionados por meio de inventários sistemáticos. Isso quer dizer geossítios inventariados 
com base em critérios definidos e incluem-se os inventários realizados nos diversos 
projetos acadêmicos em todo o Brasil. Vamos divulgar os nossos locais de interesse 
geológico! 
 
 
 
 
 
 

Fiquem em casa e fiquem bem! 
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Geossítio do mês 
 

Por Raylon F. Lopes e Carlos Roberto A. Candeiro - Universidade Federal de Goiás 

O geossítio paleontológico São Domingos faz parte do Patrimônio Geológico do estado do 
Tocantins. Este geossítio ocupa uma área aproximada de 1km2 que está em uma laje de arenito 
às margens do rio Tocantins na área rural do município de Itaguatins, extremo norte do estado, 
na região denominada Bico do Papagaio. Na área em estudo afloram arenitos da Formação 
Corda, do Barremiano, Cretáceo Inferior, da bacia sedimentar intracratônica do Parnaíba. Os 
estratos são constituídos por arenitos avermelhados e acinzentados com grãos de finos a médios 
ricos em óxido de ferro, a camada inclui também sedimentos modernos das cheias de alta energia 
do rio Tocantins. No geossítio são encontrados icnofósseis representados por pegadas de 
dinossauros herbívoros, saurópodes, distribuídas em trilhas de pegadas e em pegadas isoladas. 
As impressões não possuem marcas de dígitos e garras e são relativamente mais compridas do 
que largas, variando de 59 a 80 cm de largura e de 66 a 82 cm de comprimento (fig. 1). O geossítio 
possui moderado valor educacional e baixo valor turístico, mesmo sendo um excelente exemplo 
de local que ilustra um processo ou característica geológica, e traz uma contribuição significativa 
para a compreensão didática de tópicos sobre evolução de natureza geológica, biológica e 
biogeográfica a baixa conservação de alguns dos seus elementos faz com que nas análises 
quantitativas seu valor seja um pouco reduzido. 

 

Figura 1. Trilhas in situ do geossítio 
São Domingos. Uma trilha de três 
pegadas, a trilha mais próxima (a) é 
coberta por sedimentos modernos; 
(b) e (C) pegadas moderadamente 
preservadas. Barras de escala 50 
cm. 
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