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EDITORIAL
Esta edição especial da Revista de Geografia (Recife) resulta da parceria com a
Comissão Organizadora do XII Simpósio Nacional de Geomorfologia – XII SINAGEO. O
referido evento reuniu, durante o período de 24 a 30 de Maio de 2018 na cidade do Crato/CE,
ampla gama de profissionais, tanto da Geomorfologia stricto senso, como também de áreas
afins: Geologia, Geotecnia, Engenharia Civil, Meio-Ambiente, Hidrologia e outras que lidam,
direta ou indiretamente, com a formação do relevo e suas dinâmicas.
O município do Crato, inserido no contexto do Cariri, é dotado de paisagens que se
notabilizam pela beleza cênica e morfologias carregadas de complexas inter-relações entre os
elementos físicos, culturais, econômicos, sociais, urbanos e rurais, em diferentes escalas,
regionais e locais. Estas foram originadas e reformuladas por uma sucessão temporal de
processos e condições, relacionadas com importantes capítulos na história geológica e
geomorfológica do planeta (Figura 1).
O SINAGEO é realizado bianualmente e sua primeira edição ocorreu em Uberlândia
(1996), na Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais. Na ocasião, um grupo de
Geomorfólogos presentes propôs e fundou a União da Geomorfologia Brasileira (UGB) que,
desde então, vem crescendo e proporcionando ao evento subsídios para a discussão e a
evolução da ciência geomorfológica. Pode ser considerado atualmente o principal na área de
Geomorfologia do Brasil e da América Latina. Já foram realizadas 11 edições anteriores
(1996-UFU-Uberlândia/MG; 1998-UFSC-Florianópolis/SC; 2000-UNICAMP-Campinas/SP;
2002-UFMA-São Luís/MA; 2004-UFSM-Santa Maria/ES; 2006-UFG-Goiânia/GO; 2008UFMG-Belo Horizonte/MG; 2010-UFPE-Recife/PE; 2012-UFRJ-Rio de Janeiro/RJ; 2014UFAM-Manaus/AM e 2016-UEM-Maringá/PR).
Em sua décima segunda edição, teve como tema central “Paisagem e Geodiversidade: a
valorização do patrimônio geomorfológico brasileiro", organizando sua estrutura nos
seguintes eixos temáticos:
1. Geomorfologia Estrutural, Neotectônica e Carste
2. Geomorfologia Costeira
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3. Geomorfologia de Ambientes Semiáridos
4. Ensino de Geomorfologia e formação do Geomorfólogo
5. Geodiversidade e Patrimônio Geomorfológico
6. Dinâmicas de Vertentes e Interações Pedogeomorfológicas
7. Geomorfologia do Quaternário e Geocronologia
8. Geomorfologia de Sistemas Fluviais e Lacustre
9. Geotecnologias, Modelagem e Mapeamento Geomorfológico
10. Geomorfologia e Planejamento Ambiental

Figura 1: (A) Município do Crato/CE e Chapada do Araripe ao fundo; (B) Detalhe para
Escarpa Arenítica da Formação Exu, face a barlavento da Chapada do Araripe. Fotos:
Fabrizio Listo/2017.
Assim, a presente edição do SINAGEO destacou a discussão em torno da
Geodiversidade e do Patrimônio Geomorfológico, em suas dimensões teórica e aplicada.
Objetivou promover e influenciar positivamente a construção de novos paradigmas, que
vislumbrem possibilidades de interpretação da paisagem geomórfica geodiversa, em função
do desenvolvimento local. Reuniu 562 congressistas, com significativa participação na
apresentação e na discussão de trabalhos. O evento obteve 444 trabalhos inscritos, com 430
aprovados sendo 24 no eixo 1; 35 no eixo 2; 15 no eixo 3; 21 no eixo 4; 54 no eixo 5; 24 no
eixo 6; 13 no eixo 7; 59 no eixo 8; 93 no eixo 9 e 62 no eixo 10 (Gráfico 1). Destes, 310
trabalhos foram efetivamente apresentados em comunicações orais e pôsteres ao longo do
evento.
Dentre os trabalhos aprovados, 20 foram selecionados para publicação neste número
especial da Revista de Geografia (Recife). O processo de seleção dos trabalhos baseou-se na
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indicação de cada coordenador de eixo temático (tendo como referência as notas atribuídas
em cada trabalho pelos pareceristas), em acordo com os editores da Revista de Geografia.
Este volume conta também, de forma inédita, com 12 artigos especiais resultantes de algumas
palestras proferidas nas conferências e nas mesas-redondas do evento.

Gráfico 1: Número de trabalhos aprovados no XII SINAGEO por eixo temático.

A Equipe Editorial da Revista de Geografia (Recife) deseja a todos uma
excelente leitura!
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