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IN MEMORIAM
PROF. DR. GILBERTO AMARAL (20/02/1939 - 05t02t2000)
O Profèssor Gilbelto Amalal làleceu em 5 de fevereiro de 2000, deixando sua esposa, Elisabete, dois filhos rnel'ìores, Leonardo ( I 1 ) e Gabriela
(8), e duas filhas maioles, Renata e Silvia. Todos seus amigos, colegas e estudantes graduados senteln que o seu passamento é uma perda
ilreparável.
Plotèssor Gilbelto, corno era conhecido pol todos nós, obteve seu glau de doutol ern 1 968 na Universidade de São Paulo. Ele tbi um dos
pioneiros da moclerna geologia cla Arnér'ica clo Sul e urn clos lunclaclolei clo prirneiro laboratório cle geoclonologia clo BLasil, juntarnente com o
Dr'. John H. Reynolds da Universidade da Califórnia, USA. Seu plirneilo artigo de geocronologia tlouxe consistência à idade dos basaltos da
Bacia do Paranáx, o qual delivou um artigo por Hurley** e outlos a partir de dados gerados no labolatório, incluindo o de U.G. Corclani e
K.Kawashita, que estabeleceraln, de fblna inquestionável a existência do Ciclo Ologênico Transamazônico ern ambas margens do Oceano
Atlântico. Arnbos artigos anunciar'âln urna novâ era para a compreensão da geologia da Arnér'ica do Sul. Amaral tarnbém foi fundamental para
o início de cursos de pós-gladuação em seusorialnento l'elnoto em 1971 no Instituto Nacional tle Pesquisas Espaciais, ent São José dos Calnpos, e naquela época fbi indicado como plincipal investigador clo proglama ERTS (Earth Resources Technology Satellite), agora LANDSAT, em
colabolação com a NASA.
Amaral tambérn tinha um vasto conhecimento da geologia do Ilrasil e da América do Sul, tendo viajado rnuito a regiões longínquas durante a sua carreira e colabol'ado estreitamente com o Prof. Dr'. Fclnändo Flávio Malqucs de Alrneida na elabolaçào do rnapa geòlógico da Alnérica do Sul. Seus interesses profissionais estavam voltados p¿ìrticularmente para o campo da Geologia Econômica e fbi um dos líderes da aplicação do sensoliamento remoto e da geomaternática na c¡uantificação da explolação mineral e ocolr'ências de depósitos minerais. Era rnuito
versado em proglamação de computadores e análise estatística de problemas geológicos.
Gilberto erajovial e bern humorado e seu raciocínio rápido e postura leservada cativavaÌn a todos os que o conheciam de perto, o que lnotivou a que granjeasse muitas arnizades sólidas que o tel'ão pennanentemente na memória e que dele sentirão uma grande saudade.
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PROF. DR. JOSÉ VICENTE VALARELLI
José Vicente Valalelli, o Vala como era conhecido em seu arnplo círculo de arnigos, deixou-nos às l1 holas da tnanhã do dia 20 de Março deste
ano de 2000, após plolongado e imerecido sofrimento.
Nascido em 10 dejaneiro de 1939 na cidade de Sorocaba cm São Paulo, folrnou-se em Geologia em 1960, na plimeira turma do Culso de
Geologia da antiga Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da Universidade de São Paulo.
Desde cedo adquiriu excelente nome pl'ofissional consolidado em numerosâs atividades como pesquisadol e profèssor. Ft'equeutou cursos que,

enunciadosaquí,dãoidéiadesuastendênciascientíficasparaassuntosdemineralogiaeclistalografìa: 1990-lnclusõesflúidasecristalização
indust¡ial, 1991 - Mecanismos de crescimento de cristais, 1 992 - Cristalização industrial, 1994 - Detenninação de estrutu¡a de minerais pelo
rnétodo cle Rietveld, Minelalogia aplicada e técnica, 1995 - Crescirnento clistalino e morf'ologia dos cristais, 1996 - Método de Rietveld, XlayditTì'actionanalysis, 1997-Clistalizaçãoindustrial eprecipitação, 1998- Caracterizaçãogeológicaetecnológicademateriasprimaspala
cerârrica, O método Rietveld e GSAS
Sua caneira docente iniciou-se ern I 961 como instrutor de Mineralogia no Departamento de Mineralogia da antiga FFCL da USP, prosseguiu

cor¡ o doutoramento em 1976, quando defendeu tese s"obre "O Minério de Manganês da Serra do Navio, Amapá, Brasil" e com a livle-docência
ern 1971 com a tese sobre "O Minério de Titânio, Nióbio e Terras Raras de Catalão, Goiás", defendida no Instituto de Geociências da USP Em
1 973 tornou-se Professor Adjunto e em I 988 culnrinou sua trajetória na carreira com o título de Professor Titular de Mineralogia e Cristaloglafia
no rnesrno Instituto.
Petrologia entre 1985 e 1991 .Foi
No Departamento de Mineralogia do IG-USP, coordenou o Prograrna de pós-graduação em Minelalogia
também rèsponsavel pela instalação e luncionamento dos laboratórios de Ditì'ação de Raios-X, Síntese hidrotermal de Minerais e Inclusões
Flúidas , e era, até o seu falecimento , Profèssor e Orientador de pós -gLaduação em Mineralogia Experimental e Aplicada.
Após a aposentadoria na USP em 1992, continuou suas atividades docentes como Protèssor Visitante no Depto de Minelalogia e Petrologia
do IG-USP(1992-1995) e como Profèssor Colaboradol no Depto de Petrologia e Metalogenia do IGCE-UNESP de Rio Claro.
Orientou mais de trinta candidatos a mestrado e doutorado sendo muitos deles atualmente pesquisadores de renome em instituições nacio-

e

nais.

Participou, com trabalhos, de numerosas reuniões científicas no Brasil e no exterior.Obteve várias distinções científicas e tecnológicas entre as quais destaco a lnedalha "Martelo de Prata" da Sociedacle Blasileira de Geologia (1969),
Transferiu para o setor produtivo o resultado de suas pesquisas com telnol'osläto, carnalita, lninérios de manganês, rejeitos farmacêuticos,

velmiculita, argilas e f'ertilizantes.
Publicou cerca de 1 10 artigos em revistas nacionais e estrangeiras versando assuntos relacionados essencialmente à Cristalogratìa e Minelalogia pula e aplicada.
O Vala concentlava todo esse cabedal científico e tecnológico em uûìa pessôa de gênio tipicanrente peninsular, capaz de âmargar alguns rancores mas tambérn de confiaternizar-se elr expontâneas e ruidosas manilèstações de alegria. Lembro cotn saudades de seus glitos nas paltidas
de tluco e de suas gargalhadas escandalosas ressoando pelos conedores do IPT ou do IG. Seu otirnismo se manifestava ultimamente na resposta
às rninhas perguntas sobre sua saude: "Vou indo cornpletamente mais ou melios !" Deus queira que agora ele nos esteja olhando com uma disposição ".ò.þl"tu*"nte mais", livre enfim de tanto sofrirnento. É o que poclernos clesejai para nos confonnallros com a pelda de tão querido
amigo.

