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Car@ Associad@, 
 
Confira as novidades na área. 
 
Concurso de logo para o VI SBPG 
 
O concurso de logotipos para o VI SBPG recebeu 14 propostas, das quais 4 foram 

selecionadas para a votação final. O link para a votação foi enviado para todos os 
associados da AGeoBR. Participem! 

 
Estatuto da AGeoBR 
 
Você conhece o estatuto da nossa associação? Visite nosso site 

https://www.ageobr.org/estatuto e fique por dentro dos nossos objetivos, áreas de 
atuação, estrutura administrativa, entre outros detalhes. 

 
Campanha de filiação 
 
Nossa campanha de filiação continua. Por conta da pandemia do Coronavírus, 

prorrogamos o prazo para pagamento da anuidade com desconto. Atenção: o desconto 
vai até 31/05. Não perca a oportunidade de ficar quite. 

Vamos fortalecer nossa associação: convide algum amigo para associar-se! 
 
Oxford Geoheritage Virtual Conference 

 
 
Na segunda-feira, dia 25 de 
maio, tem início a 
Conferência Virtual em 
Patrimônio Geológico de 
Oxford. O programa e o 
caderno de resumos já 
foram lançados e podem 
ser baixados aqui: 
https://www.oxgvc.co.uk/  
 
 
 

Ao todo, são 8 trabalhos de pesquisadores brasileiros. Confiram! 
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Patrimônio Construído: a grandiosidade do Taj Mahal 

 

O Taj Mahal, construído em arquitetura tipo Mughal, é um dos 38 sítios considerados 
Patrimônio da Humanidade da Unesco na Índia, sendo reconhecido como tal em 1983. Foi 
construído a mando do imperador Shah Jahan em 1631 para abrigar o túmulo de sua 
esposa favorita Mumtaz Mahal, que faleceu quando deu à luz ao seu 14° filho. Situa-se na 
cidade de Agra, às margens do rio Yamuna. Apresenta construção simétrica, com exceção 
da disposição dos túmulos do imperador e da imperatriz no seu interior. Foi construído 
com Mármore Makrana (pequena cidade próxima a Jaipur no centro do Rajastão) e 
incrustação de cornalina, jaspe, olho-de-tigre, madrepérola, entre outras pedras preciosas. 
Foram utilizadas somente 2 pedras estrangeiras: lápis-lazúlli e malaquita, provenientes do 
Afeganistão e da África, respectivamente. Os 4 minaretes têm 12 graus de inclinação para 
o exterior, pois, na eventualidade de ocorrência de um terremoto, não cairão em cima do 
Taj. Devido à poluição do ar, o mármore branco está se tornando amarelo. Desde 2007 é 
considerado como uma das sete maravilhas do mundo moderno. 

 

 

Fiquem em casa e fiquem bem! 


