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CPRM tem particip ação histórica no
44 º Congresso Brasileiro de Geologia

Ocorreu de 26 a 31 de outubro, em
Curitiba, o 44º Congresso Brasileiro de
Geologia com a presença de várias au-
toridades, entre elas o governador do
Paraná em exercício, Orlando Pessuti.

O encontro reuniu mais de dois mil
profissionais e estudantes da área das
geociências que debateram principal-
mente assuntos relacionados com o
meio ambiente, já que o tema central
deste ano do encontro é “O Planeta
Terra em Nossas Mãos”. Mais de 200
profissionais do Serviço Geológico do
Brasil (CPRM) estiveram presentes ao
evento com a participação em mais de
160 trabalhos entre simpósios, ses-
sões-técnicas, conferências e reuni-
ões temáticas.

Para o presidente da comissão or-
ganizadora do evento, Eduardo Sala-
muni, as discussões ajudarão as ge-
rações futuras a enfrentar desafios,
como os ambientais. “É uma oportu-
nidade para discutir maneiras de cres-

Scliar disse que ,se depender do gover-
no federal, o setor não terá estagnação
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Agamenon Dantas destacou a
atuação da CPRM no 44º CBG

cimento sus-
tentável,  a
grande de-
manda atual
de mercado
por profissio-
nais de geo-
logia, bem
como o papel
do geólogo
frente ao futu-
ro da socie-
dade”, disse.

O r l a n d o
Pessuti, lem-
brou do papel
fundamental
do geólogo
para o desenvolvimento da sociedade,
ainda mais em um mundo que deixa
de ser rural e passa a ser urbano, com
mais de 50% da população mundial
vivendo nas cidades. “A presença do
geólogo é imprescindível na hora de

Governo federal dest aca a valorização do setor nos últimos anos
O reconhecimento do governo Lula

sobre a importância da geologia como
fator determinante para o desenvolvimen-
to do país foi lembrada pelo secretário
de Geologia, Mineração e Transforma-
ção Mineral, Claudio Scliar (presente no
evento representando o ministro de Mi-
nas e Energia, Edison Lobão).

Em sua explanação, Scliar traçou um
panorama bastante positivo sobre a pro-
fissão e a realidade econômica brasi-
leira, mesmo passando por um contur-
bado período de crise mundial. “Desde
2003 estamos efetuando uma retoma-

da dos levantamentos geológicos do
país, tornando o ambiente de trabalho e
devidas ferramentas mais modernas, in-
vestindo em uma geologia que sirva ao
Brasil e que independa dos altos e bai-
xos dos preços das commodities”, dis-
se.  Scliar conquistou a platéia, arran-
cando aplausos, ao afirmar que os 20
anos de estagnação dos setor mineral
não voltarão mais, se depender do go-
verno federal. Uma evidência disso é o
orçamento para realização de projetos
que, segundo o secretário, quadruplicou
nestes últimos anos e o de 2009 deverá

ser o maior de todos os tempos.
 Em seu pronunciamento, o diretor-pre-

sidente do Serviço Geológico do Brasil
(CPRM), Agamenon Dantas, falou so-
bre a relevância deste 44 º Congresso
para a instituição já que, neste ano, a
CPRM pôde apresentar à comunidade
os trabalhos realizados nos últimos cin-
co anos. Segundo ele, o momento foi
importante porque nos congressos an-
teriores a empresa anunciou o que pre-
tendia fazer e, agora, mostra o que efe-
tivamente fez. Agamenon Dantas expôs
alguns números para comprovar o que
estava falando. “Participamos com mais
de 200 profissionais e 160 trabalhos, o
equivalente a 10% do total apresentado
no Congresso. De 2003 para cá, foram
cerca de 3, 4 milhões de km lineares já
voados e em andamento e cerca de um
milhão de km2 de área mapeada nas es-
calas 1: 100.000 e 1: 250.000 – o equi-
valente ao realizado em 35 anos de ati-
vidades da CPRM”.

Mesa de abertura do 44º CBG

planejar os municípios, de efetuar o
zoneamento urbano, e também no
momento de traçar metas relaciona-
das ao aproveitamento da prospec-
ção mineral e nas formas de minera-
ção responsável”.

Reunidos no último dia do evento,
os congressistas votaram a escolha
da cidade que irá realizar o 45º CBG
em 2010, saindo vencedora a cida-
de de Belém, no Pará, na disputa di-
reta com o Rio de Janeiro.

Próximo Congresso



CPRM mostra os avanços conquist ados
com o Programa Geologia do Brasil

No segundo dia do 44º Congresso Bra-
sileiro de Geologia, o diretor de Geolo-
gia e Recursos Minerais do Serviço
Geológico do Brasil (CPRM), Manoel
Barretto, apresentou, dentro do Simpó-
sio “Métodos e técnicas em mapeamen-
to geológico”, coordenado pelo geológo
da CPRM, Luiz Carlos da Silva, a Con-
ferência Temática “Programa Geologia
do Brasil: Novo Paradigma na Cartogra-
fia Geológica Nacional”.

Em sua apresentação, Barretto des-
tacou que pela primeira vez a CPRM
executa um programa próprio, denomi-
nado Programa Geologia do Brasil
(PGB), sob a orientação do governo fe-
deral, por meio da Secretaria de Geolo-
gia, Mineração e Transformação Mine-
ral (SGM). “O governo decidiu investir, a
partir de 2003, fortemente no conheci-
mento geológico do Brasil”, disse Bar-
retto. Segundo o diretor da CPRM, o pro-
grama foi montado em duas partes: uma
com destaque para a geologia, aeroge-
ofísica e geoquímica; e a outra voltada
para ações sociais como hidrogeologia
– com vistas, principalmente, a buscar
soluções para a falta de água no semi-
árido brasileiro – gestão territorial, pes-
quisa de insumos para agricultura, cons-
trução civil, entre outras.

Barretto falou da estratégia estabele-
cida pela SGM para atingir as metas fí-
sicas do PGB, como a dotação de re-
cursos materiais; de recursos humanos;
da recapacitação da infra-estrutura; e da
qualificação profissional por meio de trei-
namento dos técnicos da empresa.

Também abordou os objetivos mais
específicos do programa, como a re-
tomada do ciclo de geração de jazi-
das minerais; o fortalecimento dos sis-
temas estaduais de geologia e recur-
sos minerais via parcerias; indução do
setor de serviços em geologia, geofísi-
ca, geoprocessamento, entre outros. E
detalhou o trabalho desenvolvido para a
implantação destacando os resultados
na execução direta da CPRM; nas par-
cerias com as universidades e com os

estados; e con-
tratos executa-
dos com empre-
sas privadas.

Ao apresentar
os dados alcan-
çados no período
de 2003 a 2008,
Barretto ressal-
tou que nunca se
investiu tanto em
levantamentos
geológicos e ae-
rogeofísicos no
Brasil nos últi-
mos 50 anos.

A partir da inser-
ção dos levanta-
mentos geológicos e aerogeofísicos no
Plano Plurianual (PPA) do governo fe-
deral, a CPRM mapeou 2,7 milhões de
km2 (31,76% do Brasil), significando
cerca de 77% da área cristalina do país.
Em relação à aerogeofísica, a área voa-
da corresponde a 19,6% do território bra-
sileiro e a 53%, de tudo que foi levanta-
do no país, no período de 1953 (ano do
primeiro vôo realizado para aerogeofísi-
ca) até 2002. Já a quilometragem levan-

Levantamentos geológicos
A CPRM executa, dentro do PPA, levantamentos geológicos próprios, além de trabalhos em

parceria com as universidades, na escala 1:100.000. São 108 folhas executadas pela CPRM e
41 executadas com as universidades numa primeira fase. Estão em desenvolvimento outras
68 folhas na segunda fase. Em relação às parcerias por meio de contratos com as Universida-
des e/ou suas fundações, as áreas mapeadas foram aquelas onde grupos já desenvolviam
trabalhos. Os trabalhos foram executados sob parâmetros estabelecidos para CPRM. A CPRM
também executou, na escala 1:250.000, 31 folhas.A programação total para o período de 2003
a 2008 objetiva a realização de 317 mapas geológicos nas escalas 1:100.000 e 1:250:000.
Este programa recobrirá cerca de 24,42% do território nacional. A programação do PPA para
mapeamentos nas escalas 1:100.000 e 1:250.000 constituem em ferramenta fundamental para
a prospecção mineral e gestão territorial.

Levantamentos aerogeofísicos
O objetivo é realizar, em escala 1:100.000, 242 folhas, correspondendo a 726 mil km2, 8,54%

do território brasileiro; e escala 1.250.000, 75 folhas, 1.350 mil km2, 15,88% do território naci-
onal. No total estão sendo executados 317 levantamentos aerogeofísicos, cobrindo 31,76%
do território brasileiro.

Mapas estaduais
Também a CPRM executou e executa, com produção própria ou em parcerias, vários mapas

estaduais em Sistema de Informações Geográficas, contendo as informações geológicas e de
recursos minerais.

tada corresponde a 146% de tudo que
foi voado antes de 2003.

Dentro da programação do PPA, a
CPRM está executando mapas geoló-
gicos nas escalas 1:100.000 e
1:250:000, constituindo em informações
importantes para o crescimento da pros-
pecção mineral e gestão territorial no
Brasil, este programa tem como objeti-
vo recobrir cerca de 24,42% do territó-
rio nacional.

Manoel Barretto apresentou os avanços
em levantamentos geológicos e aero-

geofísicos no Brasil - período 2003-2008

317 mapas
g e o l ó g i c o s
nas escalas
1:100.000 e
1:250:000.

Levantamentos
aerogeofísicos
2004-2008.

Conferência T emática abordou o Programa
Geologia do Brasil executado pela CPRM



Durante o congresso, no dia 30, o Ser-
viço Geológico do Brasil (CPRM) lan-
çou o Mapa Geológico e de Recursos
Minerais do Pará em SIG. Trata-se de
uma cartografia moderna e de fácil atu-
alização facilitando à sociedade aces-
so rápido ao acervo de dados geológi-
cos disponíveis.

A iniciativa visa proporcionar supor-
te necessário a implantação de políti-
cas públicas direcionadas para o de-
senvolvimento regional, além de forne-
cer informação básica essencial para
a atração de investimento nos cam-

pos da pesquisa e prospecção mine-
ral. Atualmente, o Pará é um estado
estratégico no contexto da mineração
nacional e mundial. O desempenho da
indústria mineral paraense fechou
2007 com um valor de produção de
US$ 8 bilhões de dólares, 14% de
crescimento em relação ao ano ante-
rior, segundo dados do Instituto Bra-
sileiro de Mineração (Ibram). Especi-
alistas do setor apostam que nos pró-
ximos cinco anos a produção mineral
do Pará deve triplicar.

O Pará, graças a contribuição do se-
tor mineral, ter-
minou o ano
como o segun-
do maior supe-
rávit estadual
do Brasil, atrás
apenas de Mi-
nas Gerais.

Os Mapas
também foram
apresentados
num simpósio,
no dia 27,  pelo
geólogo da
CPRM Marce-
lo Lacerda
Vasquez, de
Belém do Pará.

Cristiane Silva Sousa, também geólo-
ga da CPRM, falou sobre “A importân-
cia da Aerogeofísica de Alta Resolu-
ção na Amazônia: Exemplo do Mapa
Geológico do Estado do Pará”.

Em escala 1:1.000.000, ambos os
mapas foram estruturados em ambien-
te SIG, com tabelas de atributos e su-
portadas por bases de dados geológi-
cos, geocronológicos e de recursos mi-
nerais. De acordo com Marcelo Lacer-
da, o referencial desse tipo de Mapa era
o projeto Radam. “A CPRM lançou a Car-
ta Geológica do Brasil com os proje-
tos que tínhamos até 2002. Nós ago-
ra aprofundamos esta revisão e acres-
centamos os trabalhos de campo de
2004 a 2006”. O trabalho de campo
consistiu na execução de perfis geo-
lógicos em áreas de menor conheci-
mento e foco de controvérsias.

 A parceria com as universidades
também foram destacadas por Lacer-
da. Segundo ele, a parceria realizada
com a Universidade Federal do Pará,
por meio dos cursos de pós-gradua-
ção (mestrado e doutorado), ajudou
muito na coleta de dados. A região es-
tudada, conhecida como Bacajá, fica
à norte de Carajás e tem característi-
cas semelhantes a esta que é a mai-
or província mineral.

Mapa Geológico e de Recursos Minerais do Pará
em SIG é lançado durante do Congresso

Geologia da Plat aforma Continent al Jurídica
Brasileira está disponível em mídia digit al

Em reunião do Programa de Avalia-
ção da Potencialidade Mineral da Pla-
taforma Continental Brasileira (Rem-
plac), realizada no 44º CBG, foi lança-
do, pela CPRM, um DVD contendo a
Geologia da Plataforma Continental Ju-
rídica Brasileira (PCJB) e áreas oceâ-
nicas adjacentes, em Sistema de Infor-
mações Geográficas (SIG), e o Mapa
da Potencialidade Mineral em escala
1:2.500.000, que serão futuramente
acoplados ao Banco de Dados Georre-
ferenciados (Geobank).

O DVD é mais um produto do Progra-
ma Geologia do Brasil, elaborado no
contexto do Remplac, e contém uma
ampla variedade de informações geoló-
gicas, tectônicas e de recursos mine-
rais em um único ambiente georreferen-
ciado. As informações foram organiza-
das em diferentes temas, onde foram
correlacionados dados das regiões ma-
rinhas e continentais adjacentes. Os
principais temas são: recursos mine-
rais, geoquímica, tectônica, sedimen-
tologia, gravimetria, magnetometria,

batimetria e zonas marítimas
que incluem o mar territorial,
zona econômica exclusiva e
extensão da plataforma conti-
nental.

De acordo com o coordena-
dor-executivo e técnico do pro-
jeto, geólogo Kaiser G. de Sou-
za, o produto teve uma grande
aceitação, especialmente por
ser uma síntese de todo o tra-
balho realizado sobre a Plata-
forma Continental nos últimos
30 anos. “Essa síntese é a pri-
meira no gênero, feita pela
CPRM e relacionada à parte
submersa brasileira (área com
cerca de 4,5 mil km2), e vai ser-
vir como base para planejamen-
tos futuros”, disse Kaiser, afir-
mando também que algumas pessoas
consultaram a possibilidade de fazer
SIGs em escalas mais detalhadas.

A obra é direcionada a todos os pro-
fissionais das geociências em geral, ofe-
recendo uma grande variedade de infor-

mações no qual o usuário pode facil-
mente ter acesso a uma ampla gama
de dados georreferenciados a ser apre-
sentado a uma variedade de ambientes
geológicos e tipos de depósitos mine-
rais na PCJB.

O diretor Manoel Barretto e o geólogo Marcelo
Lacerda V asquez no lançamento do Map a

Kaiser Souza apresenta o DVD da Geologia da
Plataforma Continental Jurídica Brasileira (PCJB),

em Sistema de Informações Geográficas (SIG)



A participação do Serviço Geológico do
Brasil (CPRM) no 44º CBG foi uma das
maiores da história do congresso. Foram
cerca de 160 trabalhos inscritos que le-
varam centenas de congressistas a as-
sistirem às apresentações.

Entre os temas concorridos pelos con-
gressistas constou, além da conferência
temática com o “Programa Geologia do
Brasil: Novo Paradigma na Cartografia
Geológica Nacional”, apresentado pelo
diretor de Geologia e Recursos Minerais,
Manoel Barretto; diversas apresentações,
como “As Bases Nacionais de Dados
Geocronológicos do Brasil e Moçambi-
que” - pelo geólogo Luiz Carlos da Silva.
Também houve grande participação do
público em apresentações como “Geo-
bank e ArcExibe, Trabalhando Conexões”,
tema abordado pelo geólogo João Hen-
rique Gonçalves; “Cartografia e Contexto
Petrográfico e Estrutural das Rochas
Metabásicas de Alta Pressão da Região
de Forquilha – CE”, por Matheus Fernan-
do Ancelmi; “Processos Envolvidos na
Gênese e no Controle das Mineralizações
Auríferas da Província Aurífera Jurena-
Teles Pires-MT”, proferida pela geóloga
Maria da Glória Silva; “Riscos Geológi-
cos em Rio Branco – AC”, por Amaro Fer-
reira e Marco Oliveira, entre outras.

Temas como: “Integração Geológica do
Mercosul, Folha SH.21 - Monte Caseros/
Uruguaiana/Arapey”, abordado pelo geó-

logo Ricardo Lopes, “Cartografia Geoló-
gica da América do Sul em Escala Conti-
nental” e “Potencial de Geoparques no Bra-
sil” apresentados pelo geólogo Carlos Scho-
bbenhaus, receberam grande público.

A CPRM levou ao Congresso apresen-
tações orais de trabalhos técnicos abor-
dando os mais diferentes assuntos e
pesquisas. São trabalhos que mostraram
a capacidade de execução de projetos da
empresa nos mais variados campos de
atuação, como “Geodiversidade: Instru-
mento de Planejamento, Gestão e Orde-
namento Territorial”, apresentado pelo
chefe do Departamento de Gestão Terri-
torial da empresa, geólogo Cássio Ro-
berto da Silva; “Novas Evidências de Cros-
ta Arqueana no Sudeste do Escudo das
Guianas: Delimitações da Borda Norte do
Bloco Amapá”, tema abordado pela geó-
loga Lúcia Travassos, com a participa-
ção dos geológos Jean Michel Lafon e
Cíntia Gaia da Silva; “Zircões Detríticos
da Formação Sete Lagoas, Grupo Bam-
buí: Idades e Implicações Tectônicas”,
pela geóloga Joseneusa Brilhante, com
a participação do geólogo Márcio Pimen-
tel; “A Importância da Aerogeofísica de Alta
Resolução na Amazônia: Exemplo do
Mapa Geológico do Estado do Pará”, apre-
sentado pela geóloga Cristiane Sousa;
“Mapa Geológico do Pará em SIG: versão
2008”, apresentado pelo geólogo Marce-
lo Vaquez, que contou com a participação

dos geólogos José Maria Carvalho, Cris-
tiane Sousa, Paulo Ricci, Edésio Macam-
bira e Lúcia Travassos.

A CPRM também lançou várias publi-
cações, com destaque para “Província
Aurífera Mineral do Tapajós: Geologia,
Metalogenia e Mapa Provisional para ouro
em SIG”, editado pela geóloga Maria Glí-
cia da Nóbrega Coutinho.

Mais de 200 técnicos estiveram no 44º CBG

Confira alguns dos trabalhos técnicos expostos no Congresso
Foram dezenas de trabalhos expostos pela CPRM

O técnico da CPRM,João Angelo T oniolo,
durante apresentação no congresso

Lançamento da publicação da CPRM
“Província Aurífera Mineral do T apajós”



A Secretaria de Geologia, Mineração e
Transformação Mineral (SGM) realizou,
durante o congresso, uma reunião com o
representante do Uruguai do Subgrupo de
Trabalho nº 15 – Mineração – Mercosul.

No encontro, o secretário Claudio Scli-
ar defendeu uma maior integração entre
os membros do Mercosul e também dos
países da América do Sul como forma de
fortalecer a união entre os países para
enfrentar a crise mundial. Segundo Scli-
ar, os países da América do Sul devem
buscar soluções em bloco e estreitar as
relações econômicas entre si.

Também os presentes assistiram a
uma exposição realizada pelo geólogo
Ricardo Lopes, da CPRM, que apresen-
tou a Folha SH.21 – Monte Caseros/Uru-
guaiana/Arapey, do projeto Integração
Geológica do Mercosul, desenvolvido por
técnicos do Brasil, Argentina e Uruguai.

Decisões do encontro:
Na reunião, os presentes concluíram

que o conhecimento geológico do territó-
rio da América do Sul deve ser considera-
do uma prioridade por nossos governos.
Todos entenderam que o SGT-15 deve
priorizar ações que resultem na integra-
ção dos países, como o recobrimento do
território da América do Sul por mapas
1:1.000.000.

Em reuniões anteriores do SGT-15 foi
discutida a importância desse projeto,
que resultou no mapeamento da Folha
SH – 21 envolvendo os Serviços Geológi-
cos do Brasil, Uruguai e Argentina. Em
Curitiba, avaliou-se ser fundamental for-
talecer a integração dos países e, por
isso, a representação do Brasil se pro-
pôs a realizar contatos com os países
com os quais tem fronteira, consolidan-
do acordos e convênios que resultem na
realização dos mapas geológicos
1:1.000.000. É importante que os demais
países também realizem acordos com
seus vizinhos para completar o recobri-
mento geológico da América do Sul.

Sobre a crise econômica mundial, que
começa a afetar o setor mineral, os parti-
cipantes defenderam o estreitamento das
relações entre os países membros e as-
sociados do Mercosul, com vistas a dis-
cutir alternativas que contribuam para for-
talecer as relações de comércio intra

América do Sul.  Para tan-
to, foi proposta uma “Ofici-
na de Trabalho” com pre-
visão de realização em fe-
vereiro de 2009, em Assun-
ção, com o tema “Desafi-
os para a pesquisa, extra-
ção e agregação mineral
na América do Sul”.

A reunião contou com a
participação do secretário,
Claudio Scliar; do diretor-
nacional de Mineração e
Geologia do Uruguai, Mi-
guel A. Muro; diretor-geral
do Departamento Nacio-
nal de Produção Mineral
(DNPM), Miguel Nery; diretor-presidente
do Serviço Geológico do Brasil (CPRM),
Agamenon Dantas; coordenador-geral
para Assuntos Internacionais da SGM,
Samir Nahass; da assessora para Assun-
tos Internacionais da CPRM, Maria Glícia
da Nóbrega Coutinho; e do geólogo da
CPRM, Ricardo Lopes.

Bens minerais e barreiras
não-alfandegárias

Também no congresso, a SGM realizou
uma reunião sobre “Bens Minerais e Bar-
reiras Não-Alfandegárias”, com a partici-
pação do Instituto Brasileiro de Minera-
ção, da Associação Brasileira da Indús-
tria de Rochas Ornamentais (Abirochas)
e do Instituto Brasileiro do Crisotila. A reu-
nião discutiu os problemas enfrentados
pelo Brasil na exportação dos minérios
nacionais. No debate abordou-se os gra-
nitos ornamentais e as ardósias, além da
crisotila. Enquanto os dois primeiros en-
frentam dificuldades nos mercados dos
Estados Unidos e Europa, a crisotila en-
cara dificuldades no comércio mundial.

Granitos e ardósias
Sobre granitos e ardósias, o represen-

tante da Abirochas, Cid Chiodi Filho, falou
das tentativas de proibição da entrada de
ardósia brasileira no mercado europeu.
“Existe uma tentativa de desqualificação
das ardósias brasileiras como telha na
Espanha, devido à sua alta competitivi-
dade”, explicou Chiodi Filho. Outro ponto
abordado por Chiodi diz respeito a uma
estratégia de marketing destrutivo prati-
cada pela imprensa norte-americana, so-

bre a existência
de radioatividade
e exalação de gás
radônio nas ro-
chas graníticas
brasileiras. Chiodi
lembrou que o
granito brasileiro
não aponta qual-
quer indicação de
risco para a saú-
de humana. As in-
dústrias de mate-
riais americanas
criaram um alar-
mismo para prote-
ger sua produção
e impedir que o

granito brasileiro conquiste o mercado
americano pela sua qualidade.

O caso crisotila
Já o gerente de Desenvolvimento Tec-

nológico da empresa Sama, Normando
Queiroga, relatou a tentativa de proibição
mundial da extração e uso de amianto
crisotila para a fabricação de telhas e cai-
xas d’água de fibrocimento, sob a alega-
ção de que o mineral causa mal à saúde
dos trabalhadores. Queiroga apresentou
uma série de argumentos desmistifican-
do a imagem do amianto crisotila como
cancerígeno. Ele lembrou que o proble-
ma se dá quando ficam partículas de cri-
sotila no ar, o que não ocorre com os pro-
dutos acabados. Lembrou também que a
empresa é a única produtora no Brasil e
que investe em equipamentos de prote-
ção coletiva e do constante monitoramen-
to da qualidade do ar nos locais de traba-
lho. “Este segmento não registrou entre
os trabalhadores admitidos desde 1980
nenhum caso de doença relacionado ao
uso do amianto”, destacou.

Processo Reach
A gerente de Assuntos Ambientais do

Ibram, Claudia Salles, expôs pontos rela-
cionados ao Registration, Evaluation, Au-
thorisation and Restriction of Chemical
substances (Reach), legislação européia
de controle na importação de sustâncias
químicas que entrará em vigor no dia 2
de dezembro de 2008. A nova lei estabe-
lece que todas as substâncias químicas
exportadas para a União Européia se en-
quadrem em regras rígidas, o que dificul-
ta as exportações brasileiras. Segundo
Salles, o Reach na prática reverte o ônus
da prova. Ou seja, a partir de sua institui-
ção, a indústria será responsável pela
segurança de suas substâncias. Salles
também enumerou uma série de passos
a serem seguidos pela indústria para que
os produtos obtenham o registro na União
Européia. “Esse fato pode se tornar um
fechamento do mercado europeu, uma vez
que demanda recursos vultosos para
adequação das indústrias”, criticou.

Protecionismo
Segundo Scliar, a legislação Reach é

estremamente restritiva. “O que se per-
cebe é que são barreiras não-alfandegá-
rias para privilegiar produtos fabricados
nos países ricos”, completou.

SGM realiza encontros no 44º CBG

Reunião Subgrupo 15 - Mercosul com reprentantes
do Brasil e o representante do Uruguai

Ricardo Lopes apresenta a Folha SH.21 - Integração Mercosul



O lado “geólogo” de Machado de Assis
O geólogo da CPRM, Luiz Antônio

Chieregati, descobriu Machado de As-
sis na geologia, ou a geologia em Ma-
chado de Assis, ao organizar o que os
filhos deixaram de “herança”, após sair
de casa. Quando ia descartar a obra Me-
mórias Póstumas de Brás Cubas, do
consagrado autor, Chieregati resolveu ler
o livro. Teve uma surpresa: em diversas
vezes o autor citava termos e conceitos
de geologia com colocações científicas
corretas. A curiosidade aumentava em
cada nova citação encontrada em ou-
tras obras.

De lá para cá, são quatro anos divul-
gando a interação do literato com a
Geologia. Hoje, Chieregati é convidado
a dar palestras em escolas, explicando
como Machado de Assis se envolveu
com a geologia. E foi uma destas pa-
lestras que atraiu o público do 44º CBG
no dia 27 de outubro.

Chieregati observou que, em 1884, ter-
mos geológicos eram muito citados pelo

autor, sem que a ciência fosse muito
difundida na época. Ao final de seis me-
ses pesquisando obras de Machado de
Assis, descobriu que a afinidade do au-
tor com a geologia vinha de sua biogra-
fia profissional. Machado de Assis foi
nomeado, em 1873, I Oficial da Secre-
taria do Estado da Agricultura, Comér-
cio e Obras Públicas, pasta vinculada
ao Serviço Geológico do Império, onde
teve contato com vários geólogos.

Chieregati fala do tema de sua
palestra “universo oculto na obra de

Machado de Assis”

“O que é novo neste livro é a geolo-
gia moral do Lobo Neves...Sim, es-
sas camadas de caráter, que a vida
altera, conserva ou dissolve, confor-
me a resistência delas”...

(Memórias Póstumas, 1881).
 “...onde o roupão era fechado por

um pequeno broche de safira. Um
botão, do mesmo mineral...”

(A mão e a Luva, 1874).
“...vou estudar a geologia e a flora

das Ilhas Canárias...”(Idéias do Ca-
nário).

“Os amigos que me restam são de
data recente...os antigos foram es-
tudar a geologia dos campos san-
tos...”

(Dom Casmurro, 1889).

Citações sobre Geologia
encontradas nas obras de

Machado de Assis

Rede de Bibliotecas
da CPRM tem novo
produto na Internet

O geólogo João Henrique Gonçalves
apresentou, no 44º CBG, as mais recen-
tes inovações do Banco de Dados de
Informação Geocientífico (Geobank) e
programa ArcExibe, desenvolvidos pela
Divisão de Geoprocessamento (Digeop)
da CPRM.

Durante a exibição do Geobank, João
Henrique fez um relato das característi-
cas e aplicabilidade do produto, demons-
trando as ferramentas de uso e a forma
de acesso via Internet. O público também
conheceu as inovações do produto, como
a navegação em consultas espaciais (We-
bMap), a visualização no ambiente Goo-
gle Earth e a navegação no portal OneGeo-
logy, um sistema que disponibiliza mapas
geológicos do mundo, preferencialmente na
escala 1:1.000.000 – os mapas do Brasil
registrados no OneGeology permitem tam-
bém a conexão com o Geobank.

Com uma plataforma gráfica bastante
amigável, o interessado pode obter todas
as informações no Geobank de maneira
fácil e rápida.

João Henrique mostra as inovações do Geobank

CPRM apresent a as
inovações do

Geobank
A Rede de Bibliotecas da CPRM apre-

sentou ao público do 44º CBG o projeto
“Preservação Digital do Acervo Instituci-
onal”. Patrocinado pelo Plano Piloto de
Investimentos do Governo Federal (PPI),
esse permite o acesso livre a todas as
coleções e relatórios impressos gera-
dos pela CPRM desde a década de 70.
Estão disponíveis: relatórios de proje-
tos técnicos, coleções de memória,
obras de autoria de Octavio Barbosa,
mapas do Projeto Nacional de Irrigação
(Proni), publicações “A Água em Revis-
ta” e “A Terra em Revista” perfis de Car-
vão, entre vários outros documentos téc-
nicos e informativos.

Com essa nova ferramenta, os usuá-
rios contam com acesso integral aos da-
dos e informações geocientíficas para
uso em diferentes aplicações.

Para pesquisar selecione Biblioteca na
página principal do site da CPRM, vá até
o item “Projeto de Preservação Digital do
Acervo da Rede de Bibliotecas do SGB” e
em seguida clique em Acesso Livre.

Tania Freire, da CPRM, apresent a o novo produto

Rede Geochronos
realiza reunião no

Congresso
Ocorreu, durante todo o dia 30 de outu-

bro, o encontro da Rede Geochronos, co-
ordenada por Ciro Appi.

Lançada em setembro de 2004, a
Rede Nacional de Estudos Geocronoló-
gicos, Geodinâmicos e Ambientais, ob-
jetiva apoiar o desenvolvimento científi-
co e tecnológico por meio da integração
de laboratórios instalados em parceria
entre a CPRM, Petrobras, Universidade
de Brasília, Universidade Federal do
Pará, Universidade de São Paulo e Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Sul.

A Rede visa integrar esforços para o
desenvolvimento geocientífico do país,
incentivando a geração de conhecimen-
tos a partir de dados analíticos de alta
precisão em geocronologia e geoquími-
ca isotópica nas áreas de petróleo, mine-
ração e ambiental, atendendo assim a
crescente demanda deste tipo de infor-
mação. Sua criação tem por objetivo o
estabelecimento de um pólo de referên-
cia mundial em estudos geodinâmicos e
ambientais.

Ciro Appi, da CPRM, na reunião da Rede



A paleontóloga da
CPRM, Norma Maria
da Costa Cruz, rece-
beu, em solenidade
realizada no 44º CBG,
o prêmio Distinção
White, por sua contri-
buição em pesquisas
e estudos sobre pa-
leontologia da Bacia
do Paraná. O prêmio
é concedido aos geó-
logos que tenham se
destacado com traba-
lhos relevantes sobre
a geologia, estratigra-
fia, ou paleontologia
da Bacia do Paraná.

A premiação, concedida a vários pro-
fissionais, é uma homenagem ao geo-
lógo norte-americano Israel Charles Whi-
te,  pela sua extensa obra realizada na
Bacia Sedimentar do Paraná, editando,
em 1908, o Relatório Final da Comis-
são de Estudos das Minas de Carvão
de Pedra do Brasil. Esse documento
constituiu-se num notável trabalho da
equipe liderada por Withe, quando ficou

Norma Cruz recebe Distinção White

Agen-CPRM homenageia o geólogo Rommel Sousa
A Associação dos Geológos e Engenheiros

da CPRM (Agen-CPRM), em solenidade no es-
tande da SGM-CPRM-DNPM-Petrobras, home-
nageou o geólogo Rommel da Silva Sousa, con-
cedendo o Prêmio Destaque Agen 2008 “Marte-
lo Geológo Hermes Inda”.

Na ocasião, o presidente da Agen, Ricardo
Lopes, fez um discurso lembrando os inúme-

Agamenon Dantas (E) e Fernando
Carvalho (D), entregam o Martelo ao

geólogo Rommel Sousa

estabelecida e consagrada a Coluna
White, transformando-se em um clássi-
co sobre a estratigrafia e a paleontolo-
gia da porção brasileira da Bacia do
Paraná, bem como sobre a distribuição,
as características, beneficiamento e
aproveitamento dos carvões.

Após a premiação, a Comissão Whi-
te, juntamente com os premiados e o
público, inaugurou o “Espaço Withe”, lo-
cal onde os congressistas puderam co-

nhecer a vida e a obra do geólogo e par-
ticiparam do lançamento da reedição do
Relatório Final White.

A comissão é coordenada por Car-
los Alfredo Bortoluzzi, da Universida-
de Federal do Rio Grande do Sul (UFR-
GS), tendo como membros Antonio Síl-
vio Krebs e Ernesto von Sperling, da
CPRM, Luis Edmundo Giffoni, Vitório
Orlandi Junior, e Adriano Roessler Vi-
ana, da Petrobras.

Norma Cruz cumprimenta o presidente
do 44º CBG, Eduardo Salamuni

Norma agradece a premiação à Comissão White
e à organização do Congresso

Membros da Comissão apresentam o Relatório Final Withe Congressistas visitam o Espaço Withe

O chefe da Divisão de Marketing e
Divulgação da CPRM, Ernesto von

Sperling, abre a solenidade

Rommel Sousa agradece a
homenagem ao geólogo e presidente

da Agen-CPRM, Ricardo Lopes

ros serviços prestados por Rommel Sousa à
Geologia do Brasil e à CPRM.

O prêmio foi entregue pelo diretor-presiden-
te, Agamenon Dantas, e pelo diretor de Rela-
ções Institucionais e Desenvolvimento da CPRM,
Fernando Pereira de Carvalho.

Quem foi Hermes Inda
O geólogo Hermes Augusto Verner Inda,

foi um dos técnicos mais criativos que já pas-
sou pela CPRM. Diretor da Área de Opera-
ções e diretor de Geologia e Recursos Hídri-
cos, sob sua administração, foram implanta-
das numerosas medidas inovadoras, como o
Serviço de Atendimento aos Usuários, os cen-
tros distribuídos de informática  e o Programa
de Gestão e Administração Territorial.



Boletim Virtual

Diretoria do Serviço Geológico do Brasil - CPRM
Diretor-presidente: Agamenon Dantas

Diretor de Geologia e Recursos Minerais (DGM): Manoel Barretto
Diretor de Hidrologia e Gestão Territorial (DHT): José Ribeiro

Diretor de Administração e Finanças (DAF): Eduardo Santa Helena
Diretor de Relações Institucionais e Desenvolvimento (DRI): Fernando Carvalho

Ministério de Minas e Energia :
Ministro: Edison Lobão

Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral :
Secretário: Claudio Scliar

asscom@df.cprm.gov .br / asscom@rj.cprm.gov .br
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Estande SGM/CPRM/DNPM/Petrobras:
um sucesso no 44º CBG

O sistema SGM-MME, representado
pela CPRM, DNPM e Petrobras, mon-
tou o maior estande do evento. Durante
todo o Congresso foram realizados vári-
os eventos como lançamento de produ-
tos e publicações das instituições, reu-
niões, encontros, homenagens, distri-
buição de brindes. O público também
pôde conhecer melhor as ações do go-
verno federal para o setor de geologia
e mineração, assistir vídeos sobre as-
suntos relevantes como a Camada do
Pré-Sal, da Petrobras, entre várias
outras atividades.

O assessor da Diretoria de Exploração e
Produção da Petrobras, Ricardo Latgé,

apresenta trabalho no estande

Vista geral do estande
Distribuição de produtos aos

congressistas

Painel sobre a linha do tempo
da Geologia brasileira

Público assiste a uma exposição

As exposições Isto é Geologia e Isto é Mine-
ração também estavam presentes no evento,
levando à população de Curitiba informações
sobre como são desenvolvidas a mineração e
a geologia no Brasil.

O público contou com a orientação de em-
pregados da CPRM e monitores (estudantes
contratados), que explicavam aos visitantes a
importância da geologia e da mineração no dia-
a-dia da sociedade.

As exposições permaneceram durante o
período de  26 e 31 de outubro no Shopping
Center Estação, região central de Curitiba, lo-
cal onde se realizou o Congresso.

Curitibanos prestigiaram as exposições
Isto é Geologia e Isto é Mineração

Equipe pronta para receber o público Monitora explica os minerais

Mapas aguçam o interesse pela geologia Muitos minerais em exposição Instalações montadas no shopping


