
Boletim Virtual do Serviço Geológico do Brasil - CPRM-MME-SGM - ANO 6 - Nº 154 - 30 de janeiro de 2009 - www.cprm.gov.br

CPRM execut a quase 100% do orçamento em 2008
O Serviço Geológico do Brasil

(CPRM) fechou o ano de 2008 com 98%
de execução do seu orçamento, o que
representa aproximadamente R$ 246
milhões dos R$ 250 milhões liberados
pelo governo federal. Esta é a maior
porcentagem já alcançada pela empre-
sa nos últimos anos.

Durante o exercício 2008, foram reali-
zados diversos projetos e ações com
destaque para a Cartografia da Amazô-
nia, revitalização de poços da Bacia do
São Francisco e, também nos estados
do Rio Grande do Sul, São Paulo e
sertão nordestino, levantamentos geo-
lógicos com execução direta e em par-
cerias com universidades de todo o
país, levantamentos hidrogeológicos,
aerogeofísicos, geoquímicos, geoambi-
ental e de geologia marinha.

Desde 2003, a CPRM vem evoluindo
em relação ao orçamento aprovado no
Congresso Nacional. Em 2007, a em-
presa tinha alcançado uma elevada exe-
cução orçamentária - jamais obtida an-
tes - de R$207 milhões, corresponden-
te a 95%. Sendo que nos anos anterio-

res, a execução era, em média,
de 85% a 90%.

A diferença do orçamento
executado do ano de 2007 para
2008 foi cerca de R$ 39 mi-
lhões. Com a nova marca atin-
gida, a expectativa do diretor
de Administração e Finanças,
Eduardo Santa Helena, é de
que em 2009 a CPRM consiga
manter o elevado nível de exe-
cução do orçamento. “Com o
nosso corpo funcional experi-
ente, a contratação de novos
funcionários mediante concur-
so e investimento em tecnolo-
gia, acredito que possamos
repetir o resultado”, diz.

Santa Helena afirma, tam-
bém, que existe uma profunda
preocupação do governo Lula
em alavancar o setor mineral,
devido à grande importância do setor
para o crescimento sustentável do país
e geração de empregos, sendo um
exemplo disso o repasse de R$23 mi-
lhões que a CPRM recebeu para o Pro-

jeto Cartografia da Amazônia, bem
como a aprovação de um crédito ex-
traordinário de 40 milhões com o in-
tuito de ampliar o conhecimento do
solo e subsolo brasileiro.

Eduardo Santa Helena destaca a importância que
o governo federal tem dado ao setor mineral
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CPRM propõe projetos de cooperação
técnica Brasil/Est ados Unidos

Promovida pela Divisão de Ciência e
Tecnologia (DCTEC) do Ministério de Re-
lações Exteriores (MRE), ocorreu, no
final do segundo semestre de 2008, no
Itamaraty, em Brasília, uma reunião téc-
nica entre Brasil/Estados Unidos.

O encontro serviu para avaliar as
ações bilaterais de cooperação entre os
países, além de ser preparatório à “II
Comissão Conjunta Brasil-Estados Uni-
dos de Cooperação em Ciência e Tec-
nologia”, prevista para o primeiro semes-
tre de 2009, a ser realizada na cidade
de Washington (EUA).

Durante a sessão plenária de abertu-
ra, representantes dos países apresen-
taram dados da cooperação bilateral nas
áreas de saúde e energia. A delegação
norte-americana ressaltou o interesse
de diversas agências dos EUA em coo-
perar com o Brasil em projetos relacio-
nados a fontes de energia como com-
bustíveis fósseis, energia solar, eólica,
nuclear, além de projetos voltados para
eficiência energética.

Também durante o encontro foram dis-
cutidas propostas de cooperação nas
áreas de “Políticas em Ciência, Tecno-
logia e Inovação”, “Ciências da Terra,
Clima e Meio Ambiente”, “Observação
da Terra e Aeronáutica”, “Pesquisa Agrí-

Apresentação de propostas na reunião de nível técnico

Participantes do encontro técnico
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cola”, “ Ciências Básicas e Educação”,
e “Ciências Biológicas”. Também entra-
ram em pauta temas para cooperação
no futuro como “Inovação e Comerciali-
zação de Tecnologia”, “Nanotecnologia
e Nanociência”, “Educação em Ciência,
Tecnologia, Engenharia e Matemática”
e “Popularização da Ciência”.

Participação da CPRM
O Serviço Geológico do Brasil (CPRM)

foi representado pela geóloga e chefe

- Colaboração com a CPRM no campo da Geofisica, em específico da Gravimetria
abrangendo organização e interpretação  de dados (Collaboration to assist CPRM
with geophysics/gravimetry data preservation and interpretation);
- Participação da CPRM no projeto Avaliação Global dos Recursos Minerais: Mine-
rais do Grupo da Platina no Brasil - GMRAP/Pt. (Collaboration with CPRM to enter
into GMRAP - Global Mineral Resource Assessment Project for a Platinum study
of BraziI);
- Participação da CPRM no Projeto Avaliação Global dos Recursos Minerais: Minerais:
Potássio no Brasil – GMRAP/K, (Collaboration with CPRM to enter into GMRAP -
Global Mineral Resource Assessment Project for Potassium study of sedimentary
basins of Brazil);
- Acreditação de laboratório (Accreditation of Labs in support of CPRM);
- Recursos hídricos: Avaliação de material em suspensão , em duas áreas pilotos
(Water resource assessment of suspended sediments: pilot study needs to be Identified);
- Pesquisa de material de referência de amostras geológicas e estudos ambientais
(Reference materials research to continue jointly on minerals and environmental
materiaIs (in support of CPRM);
- Monitoramento de rede de poços. (Further discussions with CPRM regarding esta-
blishment of a Brazilian groundwater monitoring program, learning from USGS ex-
perience with groundwater monitoring and modeling).

A CPRM propôs os seguintes projetos
de cooperação técnica bilateral:

da Assessoria para Assuntos Internaci-
onais, Maria Glícia da Nóbrega Couti-
nho, e pelo engenheiro hidrólogo Achi-
les Monteiro, chefe da Divisão de Hidro-
logia Aplicada, que apresentou duas pro-
postas relativas aos recursos hídricos.
A participação da CPRM se deu no
subgrupo de trabalho “Ciências da Ter-
ra, Clima e Meio Ambiente”, tendo como
contraparte representantes do US Geo-
logical Survey (USGS).

Composição da mesa da sessão plenária de abertura

Assinatura do relatório da reunião



Departamento de Hidrologia inicia módulo “Atlas
Pluviométrico do Brasil e Chuvas Intensas”

No mês de dezembro de 2008, foi re-
alizado, em Belo Horizonte, o módulo
Atlas Pluviométrico do Brasil e Chuvas
Intensas, com a etapa de treinamento
de engenheiros-hidrólogos de 14 unida-
des regionais em Geoprocessamento
Aplicado à Hidrologia e em Hidrologia
Estatística. O módulo segue a mesma
metodologia e estruturação de equipe de
trabalho adotada para a produção do Mapa
Hidrogeológico do Brasil, considerando a
existência de equipes executoras e de
coordenação regional para o desenvolvi-
mento dos trabalhos. O treinamento faz
parte do projeto “Disponibilidade Hídrica
do Brasil”, em desenvolvimento pelo Ser-
viço Geológico do Brasil (CPRM).

Na abertura do treinamento o chefe do
Departamento de Hidrologia da CPRM,
Frederico Peixinho, resgatou o objetivo
do projeto, incluindo a proposta de de-
senvolver o trabalho integrado entre a hi-
drometeorologia e hidrogeologia. Além
da elaboração dos mapas temáticos e
relatórios técnicos como subsidio, as
políticas públicas em recursos hídricos
e meio ambiente, espera-se a formação
de massa crítica de hidrogeológos e hi-
drológicos no desenvolvimento integra-
do de estudos em recursos hídricos.

A partir de 2009, serão realizadas reu-
niões técnicas de integração entre os
responsáveis por cada módulo em de-
senvolvimento do projeto de Disponibili-

dade Hídrica do Brasil com objetivo de
garantir sua harmonização e coesão
metodológica.

A condução deste treinamento, “on the
job”, ficou a cargo do responsável e as-
sistente técnico do Departamento de Hi-
drologia da CPRM, Eber Pinto, apoiado
pela geóloga Patrícia During, na coor-
denação do geoprocessamento, e equi-
pe técnica da Divisão de Geoprocessa-
mento (Digeop) e Divisão de Hidrologia
Aplicada (Dihapi). O módulo contou tam-
bém com a supervisão de Achiles Mon-
teiro. O treinamento teve a participação
do consultor e autor Mauro Naghettini
juntamente com Eber Pinto, da publica-
ção intitulada Hidrologia Estatística.

Participantes do módulo “Atlas
Pluviométrico do Brasil e Chuvas Intensas”

Achiles Monteiro, Márcio Candido, de BH,
Eber Pinto e Frederico Peixinho

CPRM realiza treinamento do Siagas em Cuba
No período de 07 a 13 de dezembro

de 2008, uma missão técnica do Ser-
viço Geológico do Brasil (CPRM) visi-
tou a Oficina Nacional de Recursos Mi-
nerales (ONRM) e o Instituto Nacional
de Recursos Hidráulicos (INRH), em
Havana,  Cuba.

Constituída pelo chefe do Departa-
mento de Hidrologia, Frederico Cláudio
Peixinho, e pelo coordenador-executivo
do Departamento de Hidrologia, Josias
Barbosa de Lima, a missão teve como

objetivo atender as atividades do Proje-
to Soporte Técnico y Extensión Institu-
cional del Sistema de Información de
Aguas Subterrâneas (Siagas-Cuba),
compreendendo, além da consolida-
ção da fase final de implantação do
sistema pela ONRM, o acompanha-
mento técnico da extensão do uso do
Siagas-Cuba por outras instituições do
governo cubano.

O Sistema de Informações de Águas
Subterrâneas (Siagas), de proprieda-

de da CPRM, aperfeiçoado atra-
vés da Cooperação Brasil-Cana-
dá, foi transferido para a ONRM
com base na Cooperação Téc-
nica Brasil-Cuba, sob a coorde-
nação da Agência Brasileira de
Cooperação do Ministério das
Relações Exteriores.

O sucesso da missão pode
ser marcado por alguns resulta-
dos. Durante o treinamento, a
partir da incorporação no siste-
ma dos dados de poços de ex-
ploração de águas minerais, o
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Lançamento do Siagas-Cuba na WEB

Foto: DHT

Da esquerda para direita: Frederico Peixinho,
Josias Lima, Ramón Infante, Jorge Castillo, Edel
Lopes, W ilder Ge Roche, Alberto W ong, Yamilé

C. Gonzáles e Ana Serra

Siagas-Cuba foi disponibilizado em
página da Web. Além disso, o avanço
da integração interinstitucional entre
ONRM e INRH, tornando esta última
usuária do Siagas-Cuba, permitiu a in-
corporação de 1800 poços no siste-
ma, oriundos do seu acervo.

A visita dos técnicos da CPRM à
Cuba propiciou, também, relevantes
discussões para melhorias das funci-
onalidades do Siagas envolvendo
ONRM e INRH, bem como favoreceu o
intercâmbio de experiência na área de
recursos hídricos entre a CPRM e o
INRH, notadamente no assunto sobre
a gestão d´água.



Pesquisa avalia produtos e serviços da CPRM
O Serviço Geológico do Brasil

(CPRM), por meio de sua Ouvido-
ria, está realizando uma pesquisa
de opinião junto ao público externo,
cujo objetivo é avaliar o conceito dos
usuários quanto à qualidade e utili-
zação dos produtos e serviços ofe-
recidos pela empresa.

Os resultados obtidos na pesquisa,
após submetidos a uma análise críti-
ca, contribuirão para adoção de ações,
visando ao aprimoramento das políticas
de gestão da empresa, além de servi-
rem como indicadores quanto aos ob-
jetivos estabelecidos nos projetos e ati-
vidades desenvolvidas pela CPRM, den-
tro do Programa Geologia do Brasil.

Os dados e comentários coletados
na pesquisa serão encaminhados à
Superintendência de Planejamento da
CPRM (Suplan), como forma de subsí-
dios  às informações que  esse órgão
fornece ao Sistema de Informações
Gerenciais do Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão (Sigplan);
ao Conselho de Administração; à Dire-

Workshop define as bases de implant ação e operação
da Rede de Monitoramento de Águas Subterrâneas

Ocorreu em Brasília, no mês de
dezembro, o Workshop de Monito-
ramento de Águas Subterrâneas pro-
movido pela Agência Nacional de
Águas (ANA), com apoio do Serviço
Geológico do Brasil (CPRM) e da
Secretaria de Recursos Hídricos e
Ambiente Urbano do Ministério do
Meio Ambiente (SRHU/MMA).

O encontro visou estabelecer, em uma
ampla discussão, as bases teóricas e
técnicas para a implantação e opera-
ção de redes de monitoramento de
água subterrânea, com abrangência
nacional e regional, de acordo com as
diretrizes estabelecidas no Programa
Nacional de Águas Subterrâneas, que
corresponde a um detalhamento do
Plano Nacional de Recursos Hídricos.

A proposta de conformação de uma
rede nacional de monitoramento de
águas subterrâneas foi apresentada pela
CPRM, que destacou como objetivo pri-
mordial a ampliação da base de conhe-
cimento hidrogeológico dos aqüíferos
brasileiros e o acompanhamento das al-
terações espaciais e temporais na qua-
lidade e quantidade das águas subter-
râneas para fins de gestão integrada de
recursos hídricos. A implantação e ope-
ração da rede para o ano de 2009 será
por meio do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC).

Foram descritos os principais elemen-
tos planejados para a rede de monitora-

mento, como: o emprego de poços
existentes para observação, crite-
riosamente selecionados, e a com-
plementação, observada a neces-
sidade, com poços construídos; a
instalação de instrumentos para a
coleta diária de dados de nível
d’água, condutividade elétrica e
temperatura; a coleta de amostras para
análises químicas quando da implanta-
ção do ponto de observação e periodi-
camente, a cada cinco anos ou nos
casos em que se detectar alterações
significativas na condutividade elétrica.
A importância do Sistema de Informa-
ções Geográficas (Siagas-CPRM), foi
destacada tanto para a seleção dos
pontos de monitoramento quanto para
o armazenamento, tratamento e visu-
alização dos dados, depois de efetua-
das alterações específicas em sua es-
trutura atual.

Outro ponto destacado foi a importân-
cia de se reunir dados relativos aos di-
versos componentes do ciclo hidrológi-
co. Para tanto, estão previstas a inte-
gração da rede proposta com as redes
hidrometereológicas nacional e regionais
e a instalação de infiltrômetros. Os da-
dos em conjunto irão subsidiar a ges-
tão integrada dos recursos hídricos.

Implantação e operação
A rede de monitoramento de água sub-

terrânea a ser implantada e operada pela
CPRM será de caráter complementar às

redes de âmbito estadual, uma vez que
objetiva o conhecimento regional e não
setorizado dos principais aqüíferos do
território nacional. A instalação de pon-
tos de observação nos estados deverá
ser feita mediante acordos de parceria
com órgãos gestores e companhias de
saneamento.

Participantes
O evento contou com a presença

de representantes de órgãos gesto-
res estaduais; companhias de sane-
amento; entidades de ensino e pes-
quisa; empresas de perfuração e de
fornecimento de serviços e produtos,
além de vários profissionais ligados
direta ou indiretamente à área de re-
cursos hídricos. A CPRM foi repre-
sentada pelo diretor de Hidrologia e
Gestão Territorial (DHT), José Ribei-
ro Mendes, pelo assessor do DHT,
Humberto José Albuquerque, e pe-
los coordenadores executivos do De-
partamento de Hidrologia (Dehid),
Fernando Antonio C. Feitosa, Mar-
celo Jorge Medeiros e Maria Antoni-
eta Alcântara Mourão.

toria Executiva da CPRM; e a Se-
cretaria de Geologia, Mineração
e Transformação Mineral, do
Ministério de Minas e Energia.

“A pesquisa constitui-se em
um instrumento de avaliação,
gestão, transparência e parti-
cipação social, pela oportuni-
dade dos diversos usuários e
clientes opinarem quanto à
qualidade dos produtos e ser-
viços prestados pela CPRM”,
explica o ouvidor Luiz de Gon-
zaga Oliveira e Silva. “Ao res-
ponder ao questionário, o usu-
ário estará contribuindo para essa ava-
liação, facultando a CPRM a adoção
de medidas, caso necessárias, com
vistas a aperfeiçoar seus produtos e
serviços”, finaliza.

A Ouvidoria, contando com o apoio
da Assessoria de Comunicação (Ass-
com) e da Divisão de Marketing e Di-
vulgação (Dimark), está divulgando o
projeto de Pesquisa de Opinião junto
aos usuários, instituições públicas e

privadas, entidades de classe, pes-
quisadores, centros e departamentos
universitários, empresas, órgãos es-
taduais e municipais, organizações
sociais, enfim, a todos aqueles que
demandam e utilizam os produtos e
serviços da CPRM.

 A participação na pesquisa, via res-
posta ao questionário, se dá aces-
sando o link:
 www .cprm.gov .br/ouvi/pesquisa

Foto: Asscom-RJ

O Ouvidor da CPRM, Luiz Oliveira
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Ciem terá ponto de leitura concedido
pelo Ministério da Cultura

O Centro Integrado de Estudo
Multidisciplinar de Apiaí (Ciem) do Ser-
viço Geológico do Brasil (CPRM), su-
bordinado a Superintendência de São
Paulo, foi contemplado, no final de
dezembro, com o projeto “Lazer
Educativo com a Vovozinha” pelo Con-
curso Ponto de Leitura, do Ministério
da Cultura (Minc).

Com este projeto, o Ciem receberá
500 livros, prateleiras, computadores,
mesas, estantes, tudo o que for neces-
sário para montar uma biblioteca. O
“Lazer Educativo com a Vovozinha” é
desenvolvido há dez anos pela monitora
ambiental e funcionária do Ciem, Zilma
Silva de Carvalho, que trabalha com co-
municação e expressão com crianças

e adolescente carentes de 3 a 17 anos.
De forma lúdica e colorida, a perso-

nagem Vovozinha, interpretada por
Zilma, é uma senhora sem memória que
necessita da ajuda das crianças para
contar histórias. “Essa é uma forma de
estimular o interesse delas por contos
e um incentivo a tomarem gosto pela
leitura”, conta Zilma, que realiza este
trabalho duas vezes na semana.

Além deste ponto de leitura, a cidade
de Apiaí foi contemplada em mais dois
projetos: o “De Barro e Trança”, através
da turismólogia Lia Camargo e da bió-
loga Paula Fogaça; e o “Portas Abertas
para o Mundo da Leitura”, pela Socie-
dade Educacional de Apiaí.

No próximo mês, o Ciem completará

cinco anos de atividade. Durante este
período já foram reformados quatro imó-
veis; realizados três cursos para pro-
fessores; nove exposições, que soma-
ram mais de 10 mil visitantes no total;
além de realizarem semanalmente o
curso de educação ambiental e lazer
educativo. “As crianças brincam apren-
dendo e aprendem brincando”, diz a
monitora ambiental.

Será realizado também, dia 9 de fe-
vereiro, em parceria com a Universida-
de de São Paulo (USP), o curso “Des-
vendando os mistérios subterrâneos do
Vale do Ribeira” para estudantes da re-
gião. O objetivo do curso é ensinar um
novo ofício como o de confecção de ré-
plicas de fósseis em resina e silicone.

Fotos Ciem-Apiaí

Vovozinha cont a histórias com apoio das crianças Atividades motivam as crianças a conhecerem as geociências

Zilma Carvalho: “o projeto que estimula a leitura” Crianças visitam o Ciem e aprendem sobre as geociências


