RESUMO DA PRIMEIRA EDIÇÃO DO DELTA H
Este documento traz um breve relato do encontro científico DELTA H
escrito por Pedro Val (coordenador geral).
Website: www.deltahbrasil.com / @deltah_br (Twitter e Instagram)
A ideia de montar um evento científico que se tornou o DELTA H começou em uma conversa
entre mim, o Dr. Daniel Peifer (então posdoc na UFMG, atualmente posdoc na University of
Tübingen) e o Dr. Nelson Fernandes (UFRJ). Nós 3 compartilhávamos o sentimento da falta de
um encontro científico Brasileiro ou até mesmo na América do Sul que refletisse a qualidade e o
clima das reuniões internacionais de ponta que existem nos Estados Unidos (Gilbert Club,
ocorre anualmente em Berkeley, CA) e na Áustria (Steepest Descent, anualmente em Vienna).
Então decidimos criar o DELTA H e convidamos a Dra. Marcilene dos Santos (UNESP) e o Dr.
Fabiano Pupim (UNIFESP) para compor a comissão de organização.
O DELTA H foi realizado nos dias 12 a 17 de abril de 2022. Buscamos apoio de sociedades
nacionais e internacionais e, com isto, conquistamos o apoio da International Association of
Geomorphologists, que lançou uma chamada e contemplou dois jovens pesquisadores de
países emergentes (Turquia e Argentina) com um Travel Grant no valor de 500 euros. Além
disso obtivemos apoio para divulgação da União de Geomorfologia Brasileira e Sociedade
Brasileira de Geologia.

Foto 01: Participantes do primeiro DELTA H ao final do Main Event. Tivemos 45 participantes ao
todo.

O Main Event contou com 3 Keynotes (1 nacional e 2 internacionais) e 3 palestras de Early
Career Scientists. A comissão buscou manter a equidade de gênero e diversidade entre a lista
de palestrantes. O cronograma foi o seguinte:

Ao final do dia de palestras, organizamos os Pop-up Talks, que são falas curtas sobre a pesquisa
de quem apresenta, descrevendo suscintamente os resultados, a sua importância e as direções
futuras daquele objeto de pesquisa. É uma maneira ótima para alunos apresentarem suas
pesquisas em um formato descontraído e objetivo. O Pop-up Talk também pode ser usado para
anúncios sobre revistas, editais, iniciativas de sociedades, etc.
Ao final da palestra da Dra. Nicole Gasparini no Main Event no DELTA H nós tomamos uma
decisão coletiva de levar os Pop-up Talks para o bar onde o Happy Hour foi realizado. A decisão

improvisada foi o highlight do evento, pois gerou um ambiente descontraído onde estudantes e
pesquisadores apresentaram suas pesquisas e isso gerou muita conversa e interação durante o
restante da noite. Um dos palestrantes internacionais, Dr. Sean Gallen, opinou que esta
atividade no bar foi o marco principal do evento e que deve ser mantido em futuras edições,
pois gerou um clima fantástico e inesquecível.

Foto 02: Pop-Up Talks no bar Tenente Pimenta, no centro de Ouro Preto MG. Na foto, Genisson
Panta, estudante de doutorado da UFPE e contemplado com um Travel Grant do DELTA H
dedicado a grupos minoritários e das regiões norte e nordeste.
Nos dias 13 e 14/abril tivemos minicursos do Dr. Sean Gallen e da Dra. Nicole Gasparini. Os
alunos que participaram se sentiram realizados com estas atividades. O minicurso da Dra.
Gasparini contou com o apoio logístico do CSDMS (Boulder, Colorado), que custeou um suporte
computacional na nuvem. Durante o minicurso, alunos enviavam comandos pela nuvem para
serem computados nos computadores do centro em Boulder, CO e assim, ninguém precisava de
máquinas potentes para aprender modelagem numérica. Os alunos também obtiveram
feedbacks sobre suas pesquisas e como incorporar as ferramentas dos minicursos em seus
projetos. Ambos os minicursos envolveram programação ao vivo aplicada aos estudos de
evolução de paisagem. As interações não poderiam ter sido mais ricas.

Foto 03: Nicole Gasparini demonstrando a Genisson (UFPE) como configurar um modelo
numérico para estudar a sua área de estudo (baixo Rio São Francisco). Fun fact: Genisson nunca
havia viajado de avião na vida. O DELTA H proporcionou a sua vinda com o custeio de sua
passagem. Genisson nos informou que a experiência foi transformadora.

Foto 04: Jéssica Miranda (jovem pesquisadora convidada pelo DELTA H) mostrando sua
pesquisa e recebendo feedback com o Dr. Sean Gallen sobre como incorporar as ferramentas
do minicurso na sua pesquisa.

No dia 14/abril, para finalizar o DELTA H, realizamos um Workshop sobre técnicas analíticas
geoquímicas aplicadas à geomorfologia. Aproveitando a presença do pesquisador Dr. Mauricio
Parra (USP) e, juntamente com o Dr. Fabiano Pupim (UNIFESP) e eu (Pedro Val), realizamos uma
sessão de introdução e debate sobre 3 das principais técnicas geoquímicas em evolução de
paisagens, que são: Termocronologia de baixa temperatura (Parra), Isótopos Cosmogênicos
(Val) e Luminescência (Pupim).

Foto 05: Participantes do Workshop no mirante da UFOP. Ao fundo: Serra de Ouro Preto.
Nos dias 15 a 17/abril, já com um grupo menor (18 pessoas), realizamos um trajeto de campo
para discutir a evolução topográfica desde o Quadrilátero Ferrífero até a Baía de Guanabara,
passando por Teresópolis, RJ. O trabalho de campo contou com duas vans e dois motoristas da
Universidade Federal do Rio de Janeiro.
A realização do campo não poderia ter sido melhor. Sob coordenação do Dr. Nelson Fernandes
(UFRJ), paramos em pontos chave para discutir grandes questões em aberto deste trajeto. O
que controla a evolução da Serra do Mar? Como entender os enxames de deslizamentos que
existem na região serrana do Rio de Janeiro? O que explica a existência dos grandes morros no
litoral do Rio de Janeiro, como o Pão de Açúcar e seus correlatos? Todas estas perguntas
geraram muitos debates em grupo nos quais pesquisadores, professores e alunos de graduação
e pós-graduação puderam interagir e discutir. Também estimulei os pesquisadores
internacionais a palpitarem sobre ideias aplicáveis para estudar os deslizamentos observados
na região serrana.

Foto 06: Nicole Gasparini demonstrando como diferentes formatos de bacias podem gerar
picos de enchentes diferentes. Nelson Fernandes (UFRJ) como apoio de quadro branco.

Foto 07: Sean Gallen descrevendo a probabilidade de ocorrência de deslizamentos de
magnitudes diferentes. Nelson Fernandes (UFRJ) como apoio de quadro branco.

Foto 08: Participantes do campo DELTA H. Ao fundo: as montanhas do vale do Rio Paraíba do
Sul.
Ambos os pesquisadores internacionais voltaram aos Estados Unidos compromissados em
submeter propostas de pesquisa em parceria conosco para estudar estas e outras paisagens
brasileiras.
Durante os dois dias de campo, eu incentivei os alunos e os convidados internacionais a
revezarem entre as vans para interagir o máximo possível com Nicole e Sean. Isto proporcionou
a interação além da ciência e os alunos puderam aprender um pouco mais sobre as pessoas por
trás dos pesquisadores que tanto admiram. Ao final do campo, realizamos um fechamento em
um bar, onde a discussão científica e as interações entre os pesquisadores internacionais e os
alunos continuaram acontecendo.

Foto 09: Fechamento do DELTA H no bar no Flamengo (RJ) ao final do dia 17/abril. Na foto, a
graduanda Carol Coelho (centro) e o pós-graduando Renato Villela (direita) discutindo
processos de erosão na pesquisa de Iniciação Científica de Carol Coelho.
O feedback que recebemos tanto por relatos pessoais quanto pelas mídias sociais durante e
após o evento foi impactante e refletem o sucesso que tivemos em criar um ambiente propício
para uma nova comunidade científica em Evolução de Paisagens no Brasil. Os relatos falam por
si só:
Sean Gallen, via whatsapp:

Nicole Gasparini no twitter:

Daniel Peifer, jovem pesquisador convidado e cofundador do DELTA H:

Aydogan, estudante de PhD turco que obteve um grant do IAG para ir ao DELTA H:

Carolina Coelho, aluna de graduação da UFRJ:

Para mais relatos sugiro acessar o perfil do DELTA H no Instagram @deltah_br e clicar em
“Momentos”.
Lista de participantes por atividade do DELTA H.
Main Event:
Augusto Auler - Instituto do Carste
Aydoğan Avcioglu - Istanbul Technical University
Caio Breda – USP
Camila Morato Fadul – UFOP
Carolina do Vale – UFRJ
Claudia Pessoa – UFOP
Daniel Chaparro – USP
Daniel Peifer – UFMG
David Nworie – UNICAMP
Diego Alves De Oliveira – IFMG
Fabiana Richter – UNB
Fabiano Pupim – UNIFESP
Felipe Pacheco Silva – UFRJ
Fernanda Rodrigues – USP
Genisson Panta – UFPE
Grace Alves – UFBA
Ianka Oliveira – UFOP
Isaac Rudznitzki – UFOP
Jessica Miranda – UFPR
João Carlos Cerqueira – UNESP
Karina Marques – USP
Leandro Oliveira – Funec
Marcilene dos Santos – UNESP
Mariana Vilela – UFOP
Matheus Almeida – UFRJ
Matheus Borges Carneiro – UFOP
Mauricio Parra – USP
Nelson Fernandes – UFRJ
Nicole Gasparini – TULANE U
Patrícia Simões – CPRM
Patricia Mescolotti – UNESP
Paula Moreira – UFOP
Pedro Val – UFOP
Rafael Silva Araújo – UNESP
Rafaella Neves – UFOP

Rebeca Durço Coelho – USP
Renato Villela – UFRJ
Rodrigo Tokuta – UNB/USP
Rúbia Araújo – IFMG
Salomão Calegari – UFES
Sean Gallen – COLORADO STATE U
Sebastian Marulanda – USP
Tacio Bicudo – USP
Victor Sacek – USP
Wendy Tanikawa – UFOP
Minicurso Dra. Nicole Gasparini:
Grace Alves
Carol Coelho
Aydogan Avcioglu
Rafael Araújo
Mauricio Parra
Fernanda Rodrigues
Genisson Panta
Fabiana Richter
David Nworie
Patrícia Mescolotti
Daniel C.
Rebeca Coelho
Minicurso Dr. Sean Gallen:
Caio Breda
Sebastian Marulanda
Mariana Vilela
Felipe Pacheco
Camila Fadul
Fabiano Pupim
Jessica Mirnada
Karina Marques
Renato Villela
Rodrigo Tokuta
Tacio Bicudo
Salomão Calegari
Marcilene dos Santos
Patricia Mara
Daniel Peifer

Workshop com Dr. Mauricio Parra (USP), Dr. Fabiano Pupim (UNIFESP), Dr. Pedro Val (UFOP):
Nelson Fernandes
Daniel Peifer
Marcilene dos Santos
Renato Villela
Daniel C.
Grace Alves
Tacio Bicudo
Genisson Panta
Jéssica Miranda
Carolina Coelho
Karina Marques
Matheus Almeida
Aydogan
Salomão Calegari
David Nworie
Fabiana Ricther
Rodrigo Tokuta
Sebastian Marulanda
Caio Breda
Campo DELTA H:
Nelson Fernandes
Pedro Val
Daniel Peifer
Marcilene dos Santos
Nicole Gasparini
Sean Gallen
Renato Villela
Daniel C.
Grace Alves
Tacio Bicudo
Genisson Panta
Jéssica Miranda
Carolina Coelho
Karina Marques
Matheus Almeida
Aydogan
Salomão Calegari

