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I – Introdução 

O presente relatório refere-se à viagem a Braga Portugal, realizada no período de 24/04/2019 a 

28/06/2019. Trata-se do primeiro, de 03 afastamentos previstos, durante a tese de doutoramento na 

Universidade do Minho, sob o tema “Geoconservação e parques nacionais do Brasil” sob a orientação do 

Professor Doutor José Bernardo Rodrigues Brilha, catedrático sênior daquela Instituição e um dos mais 

importantes pesquisadores na área de geoconservação no mundo. A Universidade do Minho é uma 

importante instituição da região norte do país, pioneira na pesquisa sobre Patrimônio Geológico. Durante o 

período no exterior foram realizadas reuniões com o orientador, trabalhos de escritório, dois minicursos, e a 

participação em palestras e eventos na Universidade, e participação no evento internacional, XIII Reunión 

Internacional de La Comisión de Patrimônio Geológico de La Sociedad Geológica de Espanâ (SGE), além 

da visita ao Parque Nacional El Teide, nas Ilhas Canárias, Espanha, 2° parque nacional mais visitado no 

mundo.  

 

II - Objetivos da Viagem  

Tratou-se do primeiro período em Portugal, relativo ao doutoramento, e teve como objetivo estreitar o 

contato com o orientador, a apresentação oficial da tese no Centro de Ciências da Terra da escola de 

Ciências da Universidade do Minho, e a participação em atividades e eventos relacionados aos temas de 

Geoconservação, e Patrimônio Geológico, que ocorreram durante o período, em Portugal e na Espanha.  

 

III - Programa da Viagem 

A viagem iniciou a partir de Brasília com voo direto para Lisboa, e voo de Lisboa a cidade do Porto onde fui 

recepcionada pelo orientador e conduzida até a cidade de Braga, distante cerca de 50km da cidade do 

Porto. No período de 25/04 a 18/06 permaneci desenvolvendo atividades relativas ao doutorado na 

Universidade do Minho, em Braga, inclusive participando de cursos e palestras. No mês de junho houve 

uma viagem às Ilhas Canárias, Tenerife - Espanha, para participar da XIII Reunión Internacional de La 

Comisión de Patrimonio Geológico de La Sociedad Geológica de Espanã, no período de 19 a 22/06/2019. 

Após o retorno a Portugal no dia 22/06, desenvolvi minhas atividades na Universidade do Minho até o 

retorno ao Brasil em 28/06/2019. Os deslocamentos de avião, Brasil-Portugal e Portugal-Tenerife, foram 

feitos exclusivamente com a companhia TAP, conforme passagens aéreas anexas. 

  

IV – Custeio da Viagem 

Todas as despesas da viagem foram suportadas com recursos próprios, incluindo passagens aéreas, 

transporte, alimentação, e hospedagem. A CPRM contribuiu com a liberação do ponto e mantendo o 
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pagamento do salário conforme liberação MEMO 222/SEGER/2018 de 20/08/2018, anexo. A hospedagem 

na cidade de Braga foi em imóvel alugado pelo sistema Airbnb, e a hospedagem em Tenerife foi no hotel 

Adônis Plaza, na cidade de Santa Cruz de Tenerife. 

 

V - Descrição e Análise dos Assuntos Tratados 

Durante o período no exterior foram realizadas reuniões com o orientador, trabalhos de escritório, dois 

minicursos, participação em palestras e eventos na Universidade do Minho e a participação no evento 

internacional, XIII Reunión Internacional de la Comisión de Patrimônio Geológico de La Sociedad 

Geológica de Espanâ (SGE). Durante o período na Espanha, como parte da reunião, houve uma excursão 

ao Parque Nacional El Teide, importante exemplo do patrimônio geológico espanhol, 2° parque nacional 

mais visitado no mundo.  

 

5.1 - Reuniões com o orientador 

Encontros onde foram tratados assuntos importantes relativos à tese, como a estruturação, base de dados 

(software Geossit (CPRM), GIS parques Nacionais), programação de campo no Brasil, definição de 

conceitos e assuntos diversos relacionados a patrimônio geológico. Foram definidas as áreas a serem 

detalhadas no Brasil, com a sugestão do orientador, de incluir uma nova área representativa, 

provavelmente, uma parte do Escudo Sul Rio-grandense.  

 

5.2 - Workshop “Geosites, geotourism and geoparks in Poland”: 

Prof. Izabela Jamorska (Universidade Nicolau Copérnico, Torun, Polónia). 

Desenvolvido de 29 e 30 de Abril, no centro de Ciências da Terra da Universidade do Minho.  

 

5.3 - Jornadas do patrimônio Geológico da Universidade do Minho: 

 Evento realizado no Centro de Ciências no período de 02 a 03 de maio 2019, por ocasião do 20º 

aniversário da realização do 1º Seminário sobre o Património Geológico Português, iniciativa pioneira 

organizada pelo Instituto Geológico e Mineiro em Junho de 1999. O foco foi discussões entre os diversos 

responsáveis pela investigação e aplicação das politicas de geoconservação em Portugal, principalmente 

no âmbito da Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade, e da Estratégia Nacional 

de Educação Ambiental. Assuntos tratados: (a) Balanço dos últimos 20 anos: Debate sobre a evolução 

da geoconservação em Portugal nas últimas duas décadas. Moderador: José Brilha - Universidade do 

Minho. Convidados: António Galopim de Carvalho (Prof. Catedrático Jubilado da Univ. de Lisboa e ex 

Diretor do Museu Nacional de História Natural), Maria Helena Henriques (Universidade de Coimbra), Mário 
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Rui Machado Leite ( Conselho Diretivo do LNEG),  Patrícia Falé (Roteiro de Minas (DGEG)), Sandra 

Sarmento (Conselho Diretivo do ICNF). (b) Gestão do Patrimônio Geológico: Debate sobre sucessos, 

problemas e desafios na conservação e na valorização do património geológico em Portugal. Moderador: 

Paulo Pereira (Universidade do Minho) Convidados: Emanuel Veríssimo (Secretaria Regional da Energia, 

Ambiente e Turismo do Governo Regional dos Açores), José Manuel Vieira da Silva (Secretaria Regional 

do Ambiente e Recursos Naturais do Governo Regional da Madeira Raquel Viterbo - Município de 

Valongo), Sandra Sarmento (Conselho Diretivo do ICNF). (c) Exemplos em Geoconservação: 

Apresentação de trabalhos sobre património geológico em Portugal. Debate sobre experiências e desafios 

dos Geoparques Mundiais UNESCO e projetos aspirantes. Moderador: Diamantino Pereira (Universidade 

do Minho), Convidados: Ana Carvalho - Geoparque Figueira (aspirante), Ana Sofia Marinho, Geoparque 

Litoral de Viana do Castelo (aspirante), Antónia Morais (Geoparque Mundial UNESCO Terras de 

Cavaleiros), Armindo Jacinto (Geoparque Mundial UNESCO Naturtejo), Daniela Rocha (Geoparque 

Mundial UNESCO Arouca), Emanuel Castro - Geoparque Estrela (aspirante), João Carlos Nunes 

(Geoparque Mundial UNESCO Açores),  Nuno Fazenda (Instituto de Turismo de Portugal), I.P. Octávio 

Mateus, Geoparque Oeste (aspirante). (d) Perspectivas para a Geoconservação: Debate sobre desafios 

da geoconservação em Portugal e o papel a desempenhar pelas diversas instituições. Moderador: José 

Brilha (Universidade do Minho) Convidados: Alexandra Aragão ( Universidade de Coimbra), António 

Guerner Dias (Assoc. Port. Avaliação de Impactes), António Vieira  (Associação Portuguesa de 

Geomorfólogos), José Carlos Kullberg (Sociedade Geológica de Portugal), José Silva Pereira (Direção 

Geral de Energia e Geologia),  Mário Rui Machado Leite (Conselho Diretivo do LNEG), Miguel Ramalho 

(Liga para a Proteção da Natureza), Mónica Sousa (Associação Portuguesa de Geólogos), Sandra 

Sarmento (Conselho Diretivo do ICNF). 

 

5.4 - Curso Geotecnologias Aplicadas ao Mapeamento da Vulnerabilidade e Potencialidade 

Geoturística:  

Desenvolvido na Universidade do Minho, no período de 06 a 10 de maio de 2019, com o objetivo de 

ampliar o conhecimento sobre o uso de Sistema de Informação Geográfica (GIS) de domínio público, do 

tipo open-source (QGIS) e comercial (ArcGIS), na análise da vulnerabilidade ambiental em geossítios e 

mapear áreas com potencialidades ao geoturismo.  

a) Introdução a práticas com GIS: instalação e o ambiente utilizado; 

b) Introdução aos conceitos de análise da vulnerabilidade e potencialidade do Geoturismo e suas 

aplicações em GIS;  
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c) Elaboração de projeto geoturístico em GIS: aquisição, representação e conversão de dados 

espaciais; 

d) Criação e manipulação de dados vetoriais (tabelas de atributos e projeções) e raster (MDE/MDT, 

imagens de satélite e/ou VANT); 

e) Utilização de ferramentas de interpolação: IDW, Thiessen ou Voronoi, Kernel, Density, entre outros; 

f) Análises ambientais com métodos: multicriterial, AHP (Analystic Hierarchy Process), Fuzzy 

(geoestatística). 

g) Preparação do mapeamento temático analítico com simbologias e rótulos: layout final de mapas. 

Realizadora: Dra. Vivian Castilho da Costa (Brasil). 

Professora Adjunta do Departamento de Geografia Física do Instituto de Geografia (IGEOG) da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Doutora em Geografia pela Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ). Coordena o Laboratório de Geoprocessamento (LAGEPRO-UERJ). Sua área de 

concentração é em Geografia Física, com inserção nas seguintes temáticas: geoprocessamento, 

planejamento e manejo de áreas protegidas, risco ambiental, ecoturismo, educação ambiental e 

geoconservação. Vem desenvolvendo projetos de pesquisa como Procientista da UERJ desde 2012 e 

orientações na graduação e no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado) em 

Geografia (PPGEO-UERJ) na linha de pesquisa "Cultura e Natureza". É coordenadora da disciplina de 

Geoprocessamento do curso de ensino à distância da UERJ (CEDERJ) de licenciatura em Geografia e é 

editora da Revista Brasileira de Ecoturismo (RBEcotur) desde 2010. 

 

5.5 - Reunião Patrimônio Espanhol: 

Realizada em Santa Cruz de Tenerife, nos dias 18 a 22 de junho de 2019, a reunião da Comissão do 

Patrimônio Geológico da Sociedade Geológica de Espanha, se celebra com diferentes periodicidades e 

constitui um dos principais foros nacionais de apresentação e discussão das investigações e contribuições 

mais recentes relacionadas ao patrimônio geológico. Foi pela primeira vez celebrada nas Canárias, uma 

região com destacado patrimônio geológico e paisagens naturais muito atrativas. Tenerife é uma ilha 

vulcânica, o terceiro maior edifiício vulcânico do planeta. A ilha alberga um importante patrimônio natural. O 

vulcão El Teide e a Caldera de las Canãdas, além de fazerem parte de um Parque Nacional, são 

Patrimônio Mundial da UNESCO.  A sede da reunião foi o Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA), em 

Santa Cruz de Tenerife. A cidade tem população de 204.000 habitantes e fica situada no extremo noroeste 

da ilha. O museu, que ocupa o edifício do antigo Hospital Civil, se situa no centro histórico da cidade. 

Durante o evento foram apresentados diversos trabalhos e discutidos diferentes temas relacionados a 

identificação e gestão do patrimônio geológico principalmente nas Canárias, na Espanha e na Europa. 
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Durante o período da reunião houve uma excursão ao Parque Nacional e subida ao vulcão El Teide, 

conforme fotos anexas. Comitê organizador: Presidencia: Museos de Tenerife (Organismo Autónomo de 

Museos y Centros del Cabildo Insular de Tenerife). Coordinación y secretaría técnica: Museo de Ciencias 

Naturales de Tenerife, Esther Martín- González y Juan Jesús Coello-Bravo. Colaboradores directos: José 

Juan Cano1, Jaime Coello2, Inés Galindo3, Asier Hilario4, Álvaro Márquez5, Carmen Romero6, Nieves 

Sánchez3 y Juana Vegas3. 1 Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED); 2 Fundación 

Telésforo Bravo-Juan Coello; 3 Instituto Geológico y Minero de España (IGME); 3 Euskal Kostaldeko 

Geoparkea (Geoparque de la Costa Vasca); 4 Universidad Rey Juan Carlos (URJC); 5 Universidad de la 

Laguna (ULL).  

 
Imagem do Museu de Historia Natural e figura com a sua localização na cidade de Santa Cruz de Tenerife  
 

5.6 - Curso “Geodiversity”:  

Ministrado pelo Prof. Dr. Murray Gray (Queen Mary Univ. of London), um dos maiores pesquisadores sobre 

o tema no mundo. Tratou sobre o conceito de Geodiversidade e suas aplicações em diferentes 

perspectivas. Ocorreu no período de 26/06 a 27/06/2019, nas dependências da Universidade do Minho. 

 

VI – Conclusões 

A viagem como um todo foi bastante proveitosa tanto para o desenvolvimento da tese como para o 

aprimoramento de conhecimentos sobre o tema de estudo. Principalmente, por propiciar a participação um 

uma série de eventos e cursos que ocorreram na Universidade do Minho, e fora. Todos pertinentes e 



 

 
6 

enriquecedores sob o aspecto técnico e do aproveitamento para o desenvolvimento da tese. O contato 

presencial com o orientador foi essencial para ampliar e detalhar as discussões relativas à pesquisa.  

 

VII– Recomendações 

Procurar aproveitar, cada vez mais, o tempo de afastamento do país com a participação em atividades no 

exterior, buscando vivenciar a realidade das questões relativas ao patrimônio geológico fora do Brasil, e 

identificar propostas e soluções que possam ser desenvolvidas aqui. 

 

VIII – Agradecimentos 

Ao Serviço Geológico do Brasil – CPRM, por apoiar e propiciar a viagem, dividindo parte dos custos do 

doutoramento na Universidade do Minho.  
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 IX - Anexos  

9.1 Carta aceite orientador Universidade do Minho. 
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9.2 Memo 222/SEGER/2018 – Liberação para o doutorado. 
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9.3 Autorização da viagem e publicação do afastamento. 
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9.4 Passagens utilizadas 
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9.5 Fotos 

                

Foto 01 - Vista da cidade de Braga do alto do Santuário do Sameiro. 

 

Fotos 02 e 03 – Abertura e apresentação Jornadas do Patrimônio Geológico da UMinho. 

 

Fotos 04 e 05 – Trabalhos apresentados na Reunião da Comissão do patrimônio Espanhol em Tenerife. 
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Fotos 06 e 07 – Vista panorâmica do vulcão El Teide e vista do interior da antiga cratera.  

 

Fotos 08 e 09 – Vista da cratera antiga no teleférico, e vista do topo do vulcão. 

 

Fotos 10 e 11 – Painéis interpretativos no interior do receptivo do Parque Nacional El Teide. 
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Fotos 12 e 13 – Maquete do vulcão e referência ao grupo de geoconservação do Parque Nacional El Teide. 

                                  

Foto 14 – Vista do Avião mostrando parte da ilha de Tenerife encoberta pelas nuvens, e o Vulcão El Teide aparecendo acima das 

nuvens, ao fundo.  



 

 
16 
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