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Ata da 12ª Reunião Ordinária da Comissão de 
Geoparques da Sociedade Brasileira de Geologia, 
realizada no dia 03 de novembro de 2021. 

Aos três dias do mês de novembro de 2021, às 19:00 h (UTC-3), por videoconferência, reuniu-se 1 

a Comissão de  Geoparques da Sociedade Brasileira de Geologia (CG-SBG), contando com as 2 

presenças da Profa. Dra. Joana Sánchez (UFG/NCO), o geólogo Antônio Dourado (secretário, 3 

NBA-SE), o Prof. Dr. Marcos Nascimento (Coordenador de Comunicações e Publicações, NNE), 4 

Ivanara Lopes Santos (CPRM), Renato Azevedo, o Prof. Dr. Ricardo Fraga (UFBA) e Violeta 5 

Martins (NBA-SE), a Profa. Dra. Andreá Trevisol (NBR), o Prof. Dr. Caiubi Kuhn (NCO), Gilson 6 

Burigo (NPR), a Profa. Dra. Lígia Maria Ribeiro, e o Prof. Dr. Paulo César Boggiani. A presidente 7 

da Comissão, Joana Sánchez, deu início à reunião informando sobre as atividades realizadas nos 8 

meses que se seguiram ao último encontro: Informe nº 1: Reunião de representantes da 9 

Comissão com o PDI da Petrobrás (Agência de Petróleo e Gás), onde ficou acertado que a 10 

Comissão elaboraria uma proposta com projeto de lei para serem integrados ao PDI da empresa. 11 

A proposta foi apresentada em audiência pública e a Petrobrás ficou de eventualmente informar 12 

como poderá viabilizar o financiamento a projetos de geoparques no Brasil; Informe nº 2: Foi 13 

realizada, no mês anterior. a gravação do podcast TerraVersa #3 14 

(https://www.geoparquecostoeselagunas.com/podcast-terraversa/), sobre a importância e a 15 

atuação dos Geoparques na Geoconservação do território brasileiro. Informe nº 3: está em 16 

andamento a elaboração de um livro em parceria com a CONFEA-CREA, com participação 17 

colaborativa, sobre os geoparques e projetos de geoparque no Brasil. Informe nº 4: Marcos 18 

Nascimento falou sobre a visita técnica da Comissão de Geoparques da Unesco, como parte do 19 

processo de certificação dos geoparques aspirantes do Seridó (RN) e de Cânions do Sul (SC). A 20 

visita está prevista para ser realizada ainda no mês em curso. Informe nº 5: Marcos Nascimento 21 

deu detalhes sobre o Edital conjunto do Ministério do Turismo e da UNESCO para a contratação 22 

de Consultoria para a elaboração e publicação de manuais técnicos para a estruturação de 23 

geoparques no Brasil. Informe nº 6: Caiubi Kuhn informou sobre os preparativos e o andamento 24 

do III Workshop do Geoparque Chapada dos Guimarães 25 

(https://www.even3.com.br/geoparquechapada2021/), a ser realizado nos próximos dias 29 e 26 

30. Informe nº 7: durante o evento, será lançado o livro Geoparque Chapada dos Guimarães: 27 

uma viagem pela história do planeta, que teve também a participação da presidente da 28 

Comissão, Joana Sanchez. Informe nº 8: Caiubi Kuhn informou ainda sobre a Audiência Pública 29 

realizada no último mês de setembro na Assembleia Legislativa do Estado (MT) sobre a 30 

Geodiversidade e o Geoturismo no Projeto do Geoparque da região 31 

(https://www.youtube.com/watch?v=bgirpBEgnN8&ab_channel=TVAssembleiaMT). Na 32 

https://www.geoparquecostoeselagunas.com/podcast-terraversa/
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oportunidade, o prefeito da cidade se comprometeu a envidar esforços no sentido da 33 

implementação do geoparque e já publicou decreto criando uma comissão local específica para 34 

o desenvolvimento do projeto. Essas atividades têm como objetivo fazer avançar a proposta de 35 

candidatura do Geoparque da Chapada dos Guimarães, que será apresentada no próximo ano à 36 

Comissão de Geoparques da UNESCO. Informe nº 9: Ricardo Fraga informou sobre a realização 37 

de uma parceria com a Prefeitura de Lençóis e outras entidades, que possibilitou a contratação 38 

de um diretor executivo para desenvolver e dinamizar ações no sentido da implementação do 39 

projeto do Geoparque Serra do Sincorá, na Chapada Diamantina da Bahia. A parceria 40 

possibilitou, inclusive, a realização de um concurso, ora em andamento, de ilustração científica 41 

sobre o paleodeserto da Formação Tombador. Paralelamente, estão sendo organizados, para os 42 

dias 20 a 25 deste mês, um evento e uma expedição científica, durante os quais alguns membros 43 

do Conselho Científico apresentarão à comunidade de Lençóis informações sobre o concurso e 44 

sobre o Projeto do Geoparque. Informe nº  10: a Profa. Dra. Marilda Miedema receberá a 45 

Medalha de Honra ao Mérito, e a Comissão de Geoparques apresentará proposta para que ela 46 

receba também o título de sócia-honorária da SBG 47 

(https://www.uefs.br/2021/12/4080/Professora-da-Uefs-recebe-titulo-da-Sociedade-48 

Brasileira-de-Geologia.html). Informe nº 11: a presidente informou sobre a realização de um 49 

convênio da Universidade de Goiás com o Governo do Estado que possibilitará a realização de 50 

um curso para 120 guias turísticos na região do Geoparque Chapada dos Veadeiros, a ser 51 

ministrado por professores de diferentes áreas científicas.  Findos os informes, o geólogo 52 

Antônio Dourado colocou em discussão a questão de como e em que bases tem se dado a 53 

relação dos projetos de geoparques com os proprietários de terras localizadas no território de 54 

cada unidade de geoconservação. Os interlocutores informaram não haver maiores dificuldades 55 

nessa questão em suas áreas de atuação, e que têm negociado com os proprietários de terras 56 

soluções favoráveis a ambas as partes. Já nas unidades de conservação, como é o caso do Sincorá 57 

e da Chapada dos Veadeiros, as terras são públicas e não se verifica esse tipo de conflito de 58 

interesses. Como primeira pauta, foi discutida a proposta, já em andamento, do Prof. Marcos 59 

Nascimento para a realização de um Webinário na 1ª semana de dezembro, para a troca de 60 

experiências entre representantes de geoparques brasileiros e de outros países da América 61 

Latina que já conseguiram avançar no processo de implementação dos projetos, incluindo 62 

discussão acerca dos percalços e dos modelos de gestão e governança. Ficou acertado que os 63 

membros da Comissão trocariam informações com o Prof. Marcos, coordenador do evento 64 

https://www.uefs.br/2021/12/4080/Professora-da-Uefs-recebe-titulo-da-Sociedade-Brasileira-de-Geologia.html
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virtual, para oferecer sugestões e acompanhar o seu desenvolvimento. Pauta 2: Discutiu-se a 65 

necessidade de avançar para a criação de um Comitê Nacional, em atenção a diretrizes da 66 

própria UNESCO. Pauta 3: Os membros discutiram com o Prof. Marcos Nascimento detalhes do 67 

novo formulário publicado pela UNESCO, onde são requisitadas informações acerca dos 68 

geossítios integrantes dos geoparques aspirantes à certificação daquele organismo 69 

internacional. Pauta 4: Para a próxima reunião, ficou acertada uma discussão em torno da 70 

realização de um congresso nacional sobre geoconservação e patrimônio geológico. Nada mais 71 

havendo a tratar, a presidente deu por encerrada a reunião. Após lida, discutida e aprovada, a 72 

presente ata será assinada digitalmente pela dirigente. Salvador, aos dez dias do mês de outubro 73 

de 2021. 74 
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