
 

Ata da 3ª. Reunião Ordinária da Comissão 

de Geoparques da Sociedade Brasileira de 

Geologia, realizada no dia 3 de outubro de 

2018. 

 

Aos três dias do mês de outubro 2018, às 13h55, reuniu-se a Comissão de Geoparques da 1 

Sociedade Brasileira de Geologia (CG-SBG), por vídeo conferência, contando com as presenças de  2 

Marilda Miedema (dirigente, NBA-SE), Antônio Dourado Rocha (secretário, NBA-SE), Caiubi Kuhn 3 

(NCO), Gilson Guimarães (NPR),  e Joana Sanchez (NCO). Os seguintes membros justificaram a 4 

ausência: Kátia Mansur (NRJ), Marcos Nascimento (Coordenador de Comunicações e Publicações, 5 

NNE), Ricardo Fraga  e Violeta Martins, ambos representantes  do Núcleo BA-SE.  A pauta: 1- 6 

Informes, 2- Fórum Sul-Brasileiro, 3- Documento  para Massimiliano Lombardo (UNESCO) 7 

solicitando a nossa  inserção no grupo que discute a criação do Comitê Brasileiro de Geoparques, 8 

4- Documento de apresentação da CG-SBG para instituições, 5- Solicitação de autorização de 9 

disseminação dos documentos oficiais da UNESCO  em nosso idioma,  6- Site - acesso/lay-out,  10 

conteúdo (inventários, artigos, confecção dossiê, auto- avaliação, eventos, etc), 7- Critérios para 11 

inclusão de novos membros e  8- O que ocorrer. [Item 01: Informes] A dirigente deu os seguintes 12 

informes: a- Paulo Boggiani (NSP), repassou  email  para todos os outros  membros solicitando que 13 

enviássemos uma manifestação de apoio para que o Discovery Aspiring Geopark, (Península 14 

Bonavista de Terra Nova, Canadá), se tornasse um geoparque reconhecido pela UNESCO . Na 15 

reunião, foi comum acordo que, para propostas como estas e similares, a Comissão deverá  eleger 16 

um relator para apresentar o tema para os demais membros e, assim, embasar uma melhor 17 

discussão. No caso analisado, o relator seria o próprio Boggiani.  Temas que precisem de 18 

discussão, como este, deverão, obrigatoriamente, passar por reunião. Notícias, como eventos, 19 

devem ser divulgados o mais rápido possível.  b- A dirigente informou que fez uma exposição sobre 20 

a CG-SBG na assembleia de instalação da Associação Geoparque Serra do Sincorá, no dia  14 de 21 

setembro, em Lençóis-BA, representando a Comissão e o Núcleo Bahia-Sergipe. Ela sugeriu que 22 

notícias sobre a instalação de projetos, fóruns de debate sobre geoparques no país sejam enviadas 23 

para publicação  no nosso site. c-.Gilson (NPR) enviou para todos os membros, por email, o link do 24 

livro de Abstracts da 8ª Conferência Internacional sobre Geoparques Globais da UNESCO. Ele 25 



informou  que a declaração do evento deverá ser divulgada ainda em outubro. d- Ele também 26 

disponibilizou para todos a sua apresentação sobre a Comissão no Fórum Sul-Brasileiro. Ele 27 

sugeriu que fosse feito um banco coletivo de apresentações, a ser utilizado pelos membros quando 28 

requisitados para falar sobre  a CG-SBG. e- Os anais do 49CBG  estão disponíveis para download 29 

na página da SBG com o trabalho da Comissão. Caiubi, sobre o Geoparque Chapada dos 30 

Guimarães (MT), informou que, após 1 ano  de trabalho para a criação de uma política estadual 31 

para geoparques na Câmara Setorial da Assembleia Legislativa, 5 projetos de lei foram 32 

encaminhados ao Legislativo. [Item 02: Fórum Sul-Brasileiro] Gilson  falou de sua participação, 33 

no dia 28 de setembro, no 1º  Fórum Sul-Brasileiro de Geoparques ocorrido na Universidade de 34 

Santa Maria (RS). O objetivo foi  reunir todos os grupos envolvidos na construção de propostas de 35 

geoparques em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Na sua apresentação, por vídeo-conferência, 36 

logo após a fala das autoridades da mesa, ele destacou os pontos mais relevantes da atuação da 37 

Comissão de Geoparques da SBG. O evento prosseguiu com apresentações da Kátia Mansur, 38 

sobre o Geoparques Costões e Lagunas do Rio de Janeiro, e de Michel (CPRM) com a  proposta 39 

da  4ª. Colônia.  Após uma conferência com abordagem conceitual de Andre Borba,  foi aberto o 40 

espaço para perguntas da platéia. Pela tarde, houve apresentações com detalhamento dos projetos 41 

Caminhos dos Cânions, Caçapava do Sul e 4ª. Colônia que estão disponíveis na internet 42 

(https://farol.ufsm.br/transmissao/i-forum-sul-brasileiro-de-geoparques-28092018-14h). Gilson 43 

considerou que o evento foi uma  oportunidade de troca  de experiências entre os envolvidos na 44 

construção das propostas de geoparques, sem constituir-se, no entanto,  numa entidade  jurídica ou 45 

algo semelhante. O grupo do projeto do Cânions do Sul  assumiu a realização da próxima edição 46 

do Fórum, em 2019. Gilson foi questionado por Adriano (4ª. Colônia) sobre a ênfase que a 47 

Comissão dá aos conceitos da Rede Global da UNESCO. Ele perguntou se há espaço para  48 

estimular  a criação de geoparques com uma  conceituação mais flexível, de  acordo com a 49 

realidade brasileira. Ele respondeu que a SBG, entidade cientifica tem como compromisso, em 50 

coerência com o nosso regimento e plano de metas, tomar como  base o conceito formalizado que 51 

é o da Rede Global e da UNESCO. Se conseguirmos ao longo dos anos caminharmos para 52 

geoparques com existência apenas dentro do Brasil, sem submissão de candidatura à UNESCO ou 53 

Rede Gobal,  isto  será um  desdobramento. Joana pensa que como a UNESCO já tem critérios 54 

https://farol.ufsm.br/transmissao/i-forum-sul-brasileiro-de-geoparques-28092018-14h


definidos, mesmo com realidades diferentes, seguir o padrão deles é mais fácil do que criarmos um 55 

novo. Caiubi acha que devemos ter uma discussão sobre os geoparques nacionais para depois 56 

caminhar para o geoparque da UNESCO; [Item 03: Documento  para Massimiliano Lombardo 57 

(UNESCO) solicitando a nossa  inserção no grupo que discute a criação Comitê Brasileiro de 58 

Geoparques] Os pontos sugeridos para compor este documento foram: apresentação de como foi 59 

formada a Comissão, seus membros, pontos principais do nosso regimento (Joana);  destacar que  60 

a SBG possui décadas de experiência, representatividade em todo o país através de seus núcleos 61 

regionais e que  a nossa presença proporcionará  o apoio técnico  no caso do  Comitê desconhecer 62 

as peculiaridades da geodiversidade, do patrimônio geológico e mesmo cultural (Gilson). O 63 

encaminhamento do documento solicitando espaço no Comitê deverá ser enviado pela Diretoria 64 

Executiva  da SBG, que é uma instituição jurídica, e não pela Comissão visto  que o Comitê é 65 

formado por instituições oficiais e é necessário o respaldo jurídico (Caiubi). Assim, a Comissão 66 

elaborará  o documento e enviará para a SBG. Caso seja necessário reunião do Conselho Diretor 67 

da SBG para aprovação, a CG solicitará aprovação ad-referendum.O documento deverá ser 68 

elaborado na maior brevidade possível. [Item 04: Documento de apresentação da CG-SBG para 69 

instituições] Este documento deverá seguir o padrão das apresentações  da Comissão já 70 

realizadas nos eventos e do documento do item anterior da pauta. Marilda solicitou que os 71 

membros enviem os emails e destinatários das instituições sugeridas para dar prosseguimento à 72 

divulgação. Antônio Dourado informou que já solicitou à CPRM o email de todas as suas 73 

superintendências. Caiubi disse que, em Mato Grosso, localmente, pode encaminhar  o email para  74 

todas as instituições. Além do envio pelo email oficial da Comissão, ele acha que a divulgação deve 75 

ser local e,  também, por outros meios como o  whatsapp. [Item 05: Solicitação de autorização de 76 

disseminação dos documentos oficiais da UNESCO em nosso idioma]  Caiubi sugere que 77 

peçamos para a própria UNESCO fazer a tradução para o português considerando que o Brasil tem 78 

uma série de discussões sobre geoparques. Como o órgão possui recursos financeiros para a 79 

contratação de consultores, ele poderá chamar alguém  para fazer a tradução do documento caso 80 

julguem isto importante. Como o documento é oficial, se nos responsabilizarmos pela tradução, a 81 

SBG teria que solicitar à representação Latino americana da UNESCO (Uruguai). Joana tem o 82 

contato do presidente. [Item 06: Site- acesso/lay-out, conteúdo (inventários, artigos, confecção 83 



dossiê, auto- avaliação, eventos, etc)] O site está com novo visual que foi idealizado por uma 84 

técnica à serviço da SBG.  O Diretor secretário da SBG disponibilizou o endereço FTP e senha. 85 

Joana sugeriu por email os assuntos a serem abordados e Marcos Nascimento, nosso diretor de 86 

Comunicações e Publicações,  disponibilizou o endereço eletrônico do site do projeto Geoparque 87 

Seridó e do formulário de auto-avaliação que ele julga, neste momento, mais importante do que os 88 

inventários. Gilson fornecerá a tradução das declarações dos eventos e artigos que julgue 89 

importantes. Foi consenso que, embora os membros devam  fornecer material, a publicação deve 90 

ser centralizada pelo Diretor de Comunicações e Publicações. A senha do site pode ser 91 

compartilhada entre ele e a dirigente.   As seguintes abas comporão o site: Noticias, eventos, 92 

artigos, teses e dissertações, documentos técnicos, inventários, formulários,  links úteis. Caiubi fez 93 

duas sugestões:  propor para a SBG uma  edição especial sobre geoparques de seu periódico e a 94 

elaboração pelos membros da Comissão de  um  artigo sobre o estado da arte das discussões de 95 

geoparques. Sobre a inexistência de fotos, Gilson disse que no site do 4º Simpósio do Patrimônio 96 

Geológico foi colocada uma foto de fundo em cada aba. Nossas fotos poderiam ser das propostas 97 

nacionais e mesmo  do exterior. Marilda disse que o nosso site ainda não aparece no Google e isto 98 

é fundamental para a divulgação da CG-SBG.  Por outro lado, Gilson informou que o site da SBG 99 

redireciona para a página da Comissão. [Item 07: Critérios para inclusão de novos membros]  100 

Ficou definido que este será  o ponto 2 da pauta da próxima reunião. [Item 08: O que ocorrer] Foi 101 

discutido a necessidade  que o debate sobre os geoparques nacionais, os mecanismos para 102 

reconhecê-los  e o meio de consolidar estas propostas entre na pauta de discussões da CG-SBG. 103 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 15:45h e a presente ata que, após lida, 104 

discutida e aprovada pelos presentes e demais membros da Comissão de Geoparques da SBG, 105 

será   assinada  digitalmente  pela  dirigente. Salvador, aos três dias  do  mês  de  outubro de 2018.  106 

 107 


		2018-10-09T08:07:53-0300
	Marilda Santos Pinto Miedema




