
 
 

 

Comissão de Geoparques 

Sociedade Brasileira de Geologia 

 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2018 -2020 

 

 

A Comissão de Geoparques apresenta abaixo o relatório das atividades desenvolvidas no biênio 

2018-2020, o qual está em consonância com o plano de trabalho previsto para o período e os 

objetivos que constam em nosso regimento: 

a) Despertar e conduzir debates e reflexões sobre o tema “Geoparques” dentro da Sociedade 

Brasileira de Geologia; 

b) Compartilhar conhecimentos sobre o contexto e a atuação dos geoparques junto à 

sociedade brasileira, instituições governamentais e entidades de interesse comum com este 

tema pela publicação em seus mais diversos meios (livros, artigos, cartilhas, sítios 

eletrônicos e/ou folhetos); 

c) Trabalhar em benefício da divulgação e implantação de geoparques no Brasil; 

d) Integrar os representantes das diversas propostas/projetos de geoparques no Brasil;  

e) Propor o apoio institucional aos projetos de implantação de geoparques em território 

nacional 

 

1º ANO - 21/4/18 a 20/4/2019 

 Disponibilização de e-mail e sítio eletrônico - Em 21 de julho, o e-mail 

geoparques@geoparques-sbg.org.br, o site http://www.geoparques-sbg.org.br e a logomarca da 

Comissão foram disponibilizados e publicados. O site, cuja alimentação é fruto da parceria 

entre a Comissão e a Secretaria da SBG, apresenta notícias, artigos científicos, teses, 

monografias, inventários geológicos, eventos, endereços eletrônicos de interesse ligados à 

temática dos geoparques, além de atas de reuniões, o regimento e planos de trabalho da 

Comissão. 

 Reuniões virtuais com membros da Comissão - As reuniões aconteceram através de uma 

plataforma virtual, posto que os membros estão localizados em cidades diferentes. A 1ª reunião 

ocorreu em 21 de maio de 2018. As demais ocorreram em outubro, novembro e fevereiro/19. 

No mês de agosto, a reunião foi presencial e pública, durante o 49º Congresso Brasileiro de 

Geologia. 



 
 

 Envio de cartas comunicando a existência da Comissão - A UNESCO Brasil (Brasília) e da 

América Latina e Caribe (Uruguai) e a CPRM (Brasília) estão a par da existência da CG-SBG. 

 Solicitação de participação no grupo que discute a criação do Comitê Brasileiro de 

Geoparques - Embora este tema tenha começado a ser discutido na reunião presencial de 

agosto, a solicitação só foi enviada à UNESCO (Brasília), através de ofício da SBG, após 

aprovação do texto na reunião do Conselho Diretor de novembro/2018. 

 Participação nas reuniões do Conselho Diretor da SBG – a dirigente participou das 

reuniões do Conselho Diretor da SBG no ano de 2018 pois acumulava esta função com a de 

Diretora-presidente do Núcleo Bahia-Sergipe.  

 Cartas de Apoio que foram solicitadas e enviadas – à proposta do evento I Workshop do 

Projeto Geoparque Costões e Lagunas do RJ sob coordenação da Profa. Kátia Mansur (UFRJ) 

em 06/03/2019 

 Participação em eventos científicos:  

49º Congresso Brasileiro de Geologia – Rio de Janeiro (agosto/2018) 

- Reunião presencial da Comissão aberta ao público no dia 22 de agosto.  

- Apresentação oral do resumo: “A Comissão de Geoparques da Sociedade Brasileira de 

Geologia” da autoria de Santos-Pinto, M.; Nascimento, M.A.L.; Rocha, A.J.D.; Mansur, K.L.; 

Nolasco, M.C.; Azevedo, R.P.; Guimarães, G.B.; Santos, I.P.L.; Trevisol, A.; Pereira, R.G.F.de 

A.; Boggiani, P.C.; Kuhn, C.E.S.
 
 

 

1ª Assembleia da Associação Geoparque Serra do Sincorá- Lençóis –BA (14/9/18) - A dirigente 

foi convidada para fazer uma apresentação sobre a Comissão na abertura da reunião de fundação 

da Associação. 

 

1º Fórum Sul-Brasileiro de Geoparques – Santa Maria – RS (28/9/18) - Gilson Burigo, 

representante do NPR-SBG na Comissão, fez uma apresentação oral por videoconferência sobre a 

CG-SBG. 

 

1º Curso Universidade de Verão da URCA e da V Reunião da Rede de Geoparques Mundiais da 

UNESCO na América Latina e Caribe – GEOLAC - Juazeiro do Norte – CE (24-28/2/2019). 

A pedido da CG-SBG, foi realizada uma reunião durante o evento, coordenada pelo Geopark 

Araripe, que discutiu a implementação do Comitê Brasileiro de Geoparques e contou com a 

presença dos representantes da UNESCO no Brasil e na América Latina, da Associação Brasileira 

de Defesa do Patrimônio Geológico e Mineiro e da Universidade Regional do Cariri. Foi consenso 

a urgência desta ação, devido ao estágio avançado de várias propostas de geoparques no Brasil que 

aspiram integrar o Programa Mundial e a Rede Mundial de Geoparques (um país só pode 



 
 

submeter duas propostas por ano), e a indicação da Comissão de Geoparques da SBG, como 

membro permanente, na composição do Comitê Brasileiro de Geoparques. A participação da 

dirigente da Comissão foi parcialmente financiada pela SBG e seus Núcleos Regionais. 

 

Sessão Especial da Assembleia Legislativa da Bahia para a celebração do Dia Estadual da 

Chapada Diamantina (12/4/2019) – participação a convite do presidente da Associação Geoparque 

Serra do Sincorá, e também membro da CG-SBG, Renato Azevedo. 

 

2º ANO - 21/4/19 a 20/4/2020  

 Reunião virtual com membros da Comissão – em junho/19 e janeiro/20 

 Divulgação da Comissão de Geoparques nas mídias - matéria sobre Geoparques e a CG-

SBG nos jornais baianos A Tarde (29/7/19) e Correio (2/8/19) 

 Cartas de Apoio que foram solicitadas e enviadas – 

1- à candidatura do projeto Geoparque Seridó à Geoparque Mundial da UNESCO. A carta foi 

elaborada pela Comissão e assinada e enviada pela SBG 

2- à proposta do evento II Workshop do Projeto Geoparque Costões e Lagunas do RJ sob 

coordenação da Profa. Kátia Mansur (UFRJ) em 30/1/2020 

 Renovação do quadro de membros da Comissão  

Tendo sido solicitado aos Núcleos a confirmação dos nomes de seus representantes ou indicação 

de novos, Marco Caçador (NBR), Antonio Espinheira e Marco Advincula (os dois últimos do 

NBA-SE) deixaram a Comissão. Os Núcleos Bahia-Sergipe e Minas Gerais indicaram um nome 

cada. Mas, em conformidade com o regimento, somente Luiz Carlos Ribeiro (NMG) passou a 

integrar a CG-SBG. 

 Participação em eventos técnico-científicos  

1º Fórum Internacional de Inovação e Sustentabilidade na Mineração – Salvador-BA (14/8/19).  

Em parceria com o Núcleo Bahia-Sergipe e a Associação Geoparque Serra do Sincorá – AGS, a 

CG-SBG participou do evento com estande no qual foram expostos 2 painéis explicativos sobre 

Geoparques e o Geoparques na Bahia, vídeos, com distribuição gratuita de folhetos explicativos e 

de livros do SBG/BA-SE sobre a temática. 

 

XVI Simpósio de Geologia do Centro-Oeste – Cuiabá-MT (9 - 12/9/19) 

A CG-SBG foi representada pela Profa. Joana Sanchez que apresentou a palestra “Geodiversidade 

X Patrimônio Geológico” 

 

 

Discussão sobre o potencial do município de Prudentópolis-PR (Terra das Cachoeiras Gigantes) 

em desenvolver um projeto de geoparque (26/9/19).  



 
 

Numa atividade coordenada por secretarias estaduais do Paraná ligadas ao turismo e à cultura, em 

parceria com entidades do município de Prudentópolis (centro-sul do Paraná) e o Departamento de 

Geociências da Universidade Estadual de Ponta Grossa, ocorreu uma sessão de palestras de 

esclarecimento à comunidade local. Na oportunidade a CG-SBG, representada pelo Prof. Gilson 

Burigo Guimarães, foi responsável pelo tema “O que é um geoparque da UNESCO?”, 

contribuindo também com esclarecimentos na fase de debates posterior às apresentações. 

 

V Simpósio Brasileiro do Patrimônio Geológico – Crato-CE (14-18/10/2019)  

- Apresentação oral do trabalho “A Atuação da Comissão de Geoparques da Sociedade Brasileira 

de Geologia” da autoria de Marilda Santos-Pinto; Marcos A. L. Nascimento; Gilson Burigo 

Guimarães; Antônio J. Dourado Rocha; Renato Pimenta Azevedo; Andreá Trevisol; Caiubi 

Kuhn 

- Reunião presencial da Comissão no dia 15 de outubro 

- Assinatura da Carta do Araripe que versa sobre a importância da criação do Comitê Brasileiro de 

Geoparques e a indicação da CG-SBG como membro. 

 

Audiência Pública na Assembleia Legislativa da Bahia – Implantação do Projeto Geoparque Serra 

do Sincorá – Salvador- BA (12/11/19)  

A Associação Geoparque Serra do Sincorá (AGS) e a CG-SBG participaram da organização da 

audiência pública que foi convocada pela deputada estadual Ivana Bastos para apresentação e 

debate sobre o processo de implantação do Projeto Geoparque Serra do Sincorá. Depois da 

abertura do evento, a dirigente explanou sobre os Geoparques Mundiais da UNESCO e o 

secretário apresentou as propostas de Geoparques na Chapada Diamantina. Ricardo Fraga e 

Renato Azevedo, presidente e consultor científico da AGS, respectivamente, e também membros 

da CG-SBG, palestraram sobre o Inventário Geológico do Geoparque Serra do Sincorá e sobre a 

AGS. Painéis explicativos foram expostos e folhetos foram distribuídos. A CG-SBG assinou a 

“Carta do Sincorá, pela conservação do patrimônio natural e cultural e o desenvolvimento 

sustentável do território do Projeto Geoparque Serra do Sincorá” em conjunto com várias 

entidades. 

 Participação nas reuniões do Conselho Diretor da SBG – Em novembro de 2019, a 

participação da dirigente foi financiada pelo Núcleo Bahia-Sergipe. 

 Participação na Comissão Organizadora do 50º Congresso Brasileiro de Geologia – A 

Profa. Joana Sánchez, representante do Núcleo Centro-Oeste na Comissão, integra a referida 

Comissão e, juntamente com a Profa. Glória Garcia, está responsável pela condução do 

subtema “Geodiversidade, patrimônio geológico e geoconservação” do tema 1 (“Geociências 

para a sociedade”). 

 



 
 

 Convites recebidos 

- Votorantim Cimentos – Recife – 20/11/2019 - Abertura da temporada de atividades 2019-2020 

do geossítio K-Pg Mina Poty, na fábrica de Paulista (PE) 

- CPRM-Brasília – 11/12/19 - Oficina de Sensibilização sobre o Patrimônio Geológico do 

Brasil”  

 Certificados recebidos – certificado de agradecimento concedido à Comissão pelo Projeto 

Geoparque Costões e Lagunas do Rio de Janeiro pelo apoio e relevante parceria durante o ano 

de 2019. 

  Apoio à realização de eventos 

 “Geodia em Arraial do Cabo: Comemore Conosco o Dia Latino-Americano do Geoturismo em 

Um dos Lugares Mais Lindos Que Você Terá Oportunidade de Conhecer”  

Data :  21/3/2020               Local: Arraial do Cabo, RJ 

Realização: Equipe do Projeto Geoparque Costões e Lagunas do RJ 

 Submissão de resumo ao 50º CBG 

O resumo “Avaliação do 1º Mandato da Comissão de Geoparques da SBG” da autoria de   

Santos-Pinto, M.; Nascimento, M.A.L.; Azevedo, R.P.;
 

Guimarães, G.B., Mansur, K.L; 

Sánchez, J.P., Rocha, A.J.D.; Martins, V.S.; Ribeiro, L.C.B; Santos, I.P.L.; Boggiani, P.C.;  

Nolasco, M.C, foi submetido para apresentação oral no evento. 

 

 

Salvador, 9 de março de 2020. 

 

 

Marilda Miedema 

Dirigente CG-SBG 
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