
                                                                

 

Relatório de Atividades da Comissão de Geoparques – SBG 

para 2021 

 

1) Introdução 

Em acordo ao Plano de Trabalho apresentado para o período 2020-2025, a 

Comissão de Geoparques-CG, da Sociedade Brasileira de Geologia – SBG, 

realizou atividades integradas a outras Comissões (Geoética, Geoparques), 

além de ações de consolidação para divulgação de geoparques e projetos no 

Brasil. 

Do Plano de Trabalho apresentado para o período de 2020-2025 alguns itens 

foram implementados, apesar dos impeditivos provocados pelo isolamento 

social da pandemia de COVID19. 

 

2) Atividades realizadas: 

(a) Eventos 

Foram realizados os webinários: 

- II WEBINAR Aspirantes e Projetos de Geoparques no Brasil - Modelos de 

Governança - 09/12/2021 e 10/12/2021 

- 27/06/2021 -Apresentação sobre a comissão de geoparques por Marilda 

Miadema durante o 50 Congresso Brasileiro de Geologia 

- No âmbito do 50º Congresso Brasileiro de geologia – CBG, foi proposto 

minicurso sobre geoparques, com Marcos Leite Nascimento. 

 

(b) Participação em reuniões  

- Participação em reunião do CREA para criação de um comitê de geoparques 

no Brasil 



                                                                

 

- Participação da CG em webinar de PD&I e o patrimônio geológico no Brasil 

-Participação em audiência pública sobre patrimônio geológico no PD&I 

 

 

(c) Publicações  

Publicações no 50 Congresso Brasileiro de Geologia 

- AVALIAÇÃO DO 1º MANDATO DA COMISSÃO DE GEOPARQUES DA SBG 

 

(d) Relatórios 

- Publicação do relatório Técnico Aspirantes e Projetos de Geoparque do 

Brasil, coordenado pelo Prof. Marcos Nascimento em conjunto com a 

Comissão de geoparques.  

 

3) Próximos passos 

a) Por demanda da Presidência da SBG, a CG apoia os projetos de 

geoparques e faz estudos sobre as novas propostas para a Unesco, auxilia e 

apoia os projetos. 

 

 

4) Proposta para o próximo biênio: 

 A CG tem como proposta auxiliar os novos projetos de geoparques, bem 

como manter as reuniões para desenvolvimento de estudos sobre as propostas 

para a Unesco. 

 A comissão irá contribuir com cursos sobre patrimônio geológico e 

geoparques para a comunidade científica. 



                                                                

 

 Deixo aqui relatado a inclusão de dois novos geoparques na Rede 

Global de Geoparques da Unesco, O Geoparque Seridó, no Rio Grande do 

Norte e o geoparque cânions do Sul, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, 

em maio de 2022. 
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