
III  Simpósio  Sobre  o

Cráton do São Francisco
  Email: csf2005@ufba.br

INTRODUÇÃO

O Núcleo Bahia-Sergipe da Sociedade Brasileira de Geologia (SBG) tem a satis-
fação  de anunciar o início da organização do III Simpósio Sobre o Cráton do
São Francisco, que deverá ser realizado na segunda quinzena do mês de agosto
de 2005, em Salvador, Bahia.
A presente comunicação, elaborada pela comissão organizadora, precede a Pri-
meira Circular, que deverá lançar em breve a chamada dos trabalhos.

QUEM DEVE PARTICIPAR

Todos os geólogos, professores, pesquisadores, geocientistas, estudantes de

Geologia e profissionais de áreas afins que tenham interesse em contribuir pa-

ra a discussão sobre a evolução do embasamento do Cráton do São Francisco, 

suas coberturas sedimentares e faixas móveis circundantes.

OBJETIVOS DO ENCONTRO

Dentre os blocos antigos do Gondwana Ocidental, o Cráton do São Francisco é

um dos mais importantes, considerando a excelente exposição de suas rochas, 

além de suas significativas reservas minerais, energéticas e de recursos hídri-

cos. Neste terceiro encontro pretende-se realizar um balanço do conhecimen-

to geológico, geotectônico e geofísico, dentro dos seguintes objetivos: (a) evo-

lução geotectônica do cráton, de suas faixas marginais e coberturas sedimen-

tares; (b) recursos minerais e sua evolução metalogenética; (c) recursos ener-

géticos (urânio, petróleo e gás): geologia e perspectivas; (d) Recursos hídricos: 

geologia e questões ambientais.

SUGESTÕES DE NOVOS TÓPICOS

A comissão organizadora solicita aos futuros participantes e colaboradores a

indicação de novos tópicos a serem abordados durante o evento. Tais sugestões

deverão ser encaminhadas o mais rápido possível para o endereço eletrônico a-

cima, para auxiliar na elaboração da Primeira Circular.

                                                          Salvador (BA), 08 de julho de 2004

                                                             COMISSÃ0 ORGANIZADORA
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