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RESUMO
O programa de cooperação técnica entre Brasil e Cuba na área de mineração e meio ambiente
tem o apoio do Ministério das Relações Exteriores do Brasil (MRE), e coordenação da Agência
Brasileira de Cooperação (ABC) acordado com o Ministério de Comercio Exterior y la Inversión
Extranjera (MINCEX) e como executores o Serviço Geológico Brasileiro – CPRM em parceria com a
Oficina Nacional de Recursos Minerales – ONRM.
A Oficina Nacional de Recurso Minerales tem como prioridade garantir a conservação e
preservação do patrimônio geológico e mineiro, sendo responsável pela gestão de toda informação
geológica e mineira, e de preservar e proteger o patrimônio geológico e os recursos minerais de Cuba.
Atualmente, tanto no Brasil como em Cuba, não há legislação específica para a gestão do patrimônio
geológico e mineiro ou mesmo metodologia técnica reconhecida que garanta o processo de declaração
e classificação de áreas mineiras como representantes do patrimônio geológico e mineiro. Assim, o
projeto teve como objetivo desenvolver um sistema metodológico que permita de forma ordenada
elaborar o processo de declaração de áreas com valores patrimoniais geológicos e mineiros.
Ocorreram três etapas de campo a primeira no Brasil, em setembro de 201, com a participação no 1°
Simpósio Brasileiro de Patrimônio Geológico, sendo realizadas três visitas técnicas: nos Caminhos de
Darwin (RJ), na Mina da Passagem (MG) e por fim no GeoPark Araripe (CE).
A segunda em Cuba, realizada em abril de 2012, onde visitou cinco minas: Matahambre, Margot,
Curva Herradura, El Cuero e El Cobre e o Parque Valle de Viñales. E por fim realizou-se a terceira
etapa de campo, em novembro de 2012, onde visitou as Minas de Camaquã (RS).
Após estas três etapas de campo às equipes da CPRM e ONRM reunidas no Rio de Janeiro
trabalharam com os conhecimentos adquiridos nestas visitas técnicas para a elaboração do documento
metodológico que subsidiará a declaração do Patrimônio Geológico e Mineiro de Cuba.
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