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Resumo: Fruto de convênio firmado entre várias esferas do poder público, surgi em 1999 o Parque Municipal Sempre Viva com intuito de 
assegurar a sobrevivência de uma espécie nativa e endêmica de sempre viva, a Syngonanthus mucugensis - de valor comercial e ameaçada 
de extinção, e preservar os recursos naturais e históricos do município de Mucugê. A área específica deste Parque Municipal corresponde às 
imediações do Parque Nacional da Chapada Diamantina, onde são encontrados ecossistemas peculiares associados à patamares de altitude, 
com cotas superiores a 1.200m, e vegetação predominante associada à campos de altitude (Gerais) e rupestres. O Parque Sempre Viva está 
inserido no domínio da Formação Tombador (Grupo Chapada Diamantina – Supergrupo Espinhaço). São arenitos e conglomerados, de idade 
Mesoproterozóica, com estruturas sedimentares bem preservadas que refletem deposição em sistemas continentais e transicionais. No ano de 
2007 foi implantado, no Parque Sempre Viva, o Museu Vivo do Garimpo, visto que os primeiros garimpos de diamantes na Bahia ocorreram nas 
áreas do Parque. O Parque Sempre Viva é destaque, no Estado da Bahia, por ações no âmbito de educação ambiental, ecoturismo e resgate da 
herança cultural regional. Recebe, anualmente, mais de 2000 alunos de 10 e 20 provenientes de cidades da Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, 
São Paulo e Brasília. O Parque mescla o uso de modernas tecnologias de comunicação e monitoramento com as instalações de pedras inspiradas 
nas antigas habitações dos garimpeiros. As trilhas, de rara beleza cênica e importância científica, são interpretativas e encontram-se sinalizadas 
conforme normas vigentes do ecoturismo. Todas as trilhas partem da sede do Parque, onde os visitantes recebem orientações.  O parque 
Sempre Viva mantém cooperação com diversas instituições científicas e vêm apoiando Teses de Mestrado e Doutorado, além de Trabalhos Finais 
de Graduação. O Parque recebeu vários prêmios – Gazeta Mercantil, SuperInteressante, Centro de Recursos Ambientais/Bahia, dentre outros. 
Atividades com foco em Geoconservação vêm sendo desenvolvidas desde o ano de 2006. Constam de levantamento da geodiversidade local, 
implantação do Museu Vivo do Garimpo, análise das características intrínsecas aos geosítios, além de implantação de medidas de conservação, 
divulgação e monitoramento. Mapeamento geológico de detalhe - visando levantamento sistemático da geodiversidade local, estudo sobre 
potencial dos geosítios, confecção de painéis interpretativos e construção de estratégias a fim de monitorar a conservação dos geosítios Vale 
ressaltar que todas as atividades e produtos gerados estão sendo integrados no novo ambiente de SIG WEB em desenvolvimento na intranet 
do Parque Sempre Viva. O SIG WEB facilitará a gestão dos dados na intranet parque com acesso protegido, contudo permitirá a publicação de 
mapas georeferenciados do Parque e da Chapada Diamantina para acesso público, via WEB.
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